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1.  Въведение 

Този материал представлява методика за набиране, обработване, актуализиране, анализ и 
представяне на система от регионални индикатори в рамките на по-широка цел за „Разра-
ботване на гравитационен модел за регионален маркетинг в шестте района за планиране 
в България и методология за прилагането му”. От своя страна тази задача се реализира в 
рамките на проект „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани полити-
ки за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната 
социална отговорност”. Проектът се финансира с договор за директно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г., сключен между Агенция 
по заетостта и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Методиката се разработва във връзка с информационното обезпечаване на последващи 
анализи и програми за регионален маркетинг. Предвижда първоначално съставяне на бази 
данни със статистически единици за наблюдение (бизнес организации, членове на КРИБ, 
опериращи в рамките на даден регион, обучаващи организации и организации – посредни-
ци при набирането на квалифициран персонал и т.н.) и идентифициране на информационни 
източници. Базата данни ще има общ макет за планирани шест регионални обсерватории 
(РОК-БР), създадени от КРИБ, които ще покриват шестте статистически района (NUTS 2). 
Геопространствените и статистическите данни за бизнес развитие в регионите за плани-
ране ще се набират, систематизират, съхраняват, складират и споделят между ресорните 
структурни единици (РОК-БР) на регулярна база. 

Базата данни ще бъде подготвена по начин, който ще позволи нейното операционализиране 
на уеб-платформа, която да се използва едновременно от шестте РОК-БР, като им осигури 
достъп в реално време до събрана и анализирана информация от всяка една от структурни-
те единици. 

Разработването й е съобразено със съществуващата информационно-статистическа среда 
на ниво община (LAU 1), област (NUTS 3) и район (NUTS 2), с цел обслужване на процеса 
за вземане на решения от страна на бизнеса при избора на регион за неговите инвести-
ции. Създаването на базата се осъществява чрез изграждането на система от детайлни и 
диверсифицирани индикатори, които включват както съществуваща информация, така и 
допълнителна, която може да бъде набирана чрез допълнителни, целенасочени усилия. При 
разработването на индикаторите са използвани стандартен набор от показатели, прилаган 
в различни развити икономики. При всички случаи са взети предвид потребностите от ин-
формация на инвеститори, бизнес и други заинтересовани страни от различни регионални 
общности. 
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2.  Териториални единици на наблюдение

Според техническото задание, информационното покритие на шестте структурни единици 
на КРИБ трябва да бъде ниво NUTS 2. От друга страна регионален маркетинг и политика за 
развитие в България могат да се правят предимно на общинско и/или областно ниво, като 
общинското ниво кореспондира в най-голяма степен на териториално самоуправление. В 
тази връзка, изборът на териториална единица на наблюдение в разработваната методика за 
събиране и анализ на данни, трябва да се съобрази както с изискванията за информационно 
покритие, така и с единиците на управление и администрация. На основата на тези аргумен-
ти, предлагаме основната статистическа териториална единица да бъде община (LAU 1).

В допълнение, част от официалната статистическата информация в България се събира 
само на областно ниво или понякога и на NUTS 2, за това тези пространствени единици 
също могат да бъдат използвани като териториални източници на данни. Така или иначе 
стремежът ще бъде да се осигурява информация на ниво община, а останалите регионални 
разрези ще бъдат допълващи. 

Практиката показва, че на ниво община се събира и обработва недостатъчна по обем и ка-
чество статистическа информация. Много често, тази информация е разпръсната или лими-
тирана. Като цяло се наблюдава липса на систематичност и яснота в информационно-ста-
тистическите потоци. Съществуващите различия в периодичността и обхвата, я прави не-
съпоставима с предходните периоди или сравнявани обекти на наблюдение; информацията 
се получава с твърде голямо забавяне във времето и не на последно място липсва единна 
методика за събиране и обработка на информация от различни източници. Различията в ме-
тодологиите на съответните статистически наблюдения водят понякога до противоречиви и 
взаимно изключващи се изводи, затрудняват бизнес анализите и дори спират потенциални 
инвеститори от навлизането в определени региони. Тези проблеми налагат необходимостта 
от формирането на унифицирани информационни системи от индикатори на ниво община, 
с която да се постига балансирано развитие по веригата общини-области-региони, да се 
стимулира развитието на местния капацитет и да играе водеща роля при вземането на ре-
шения за развитие.

Възприемането на единна методология на този вид информация дава една реална представа 
за социално-икономическите възможности на отделната община и разкрива потенциала за 
развитие на човешкия фактор и инвестиционната дейност на нейната територия.

3.  Цел и задачи на методологията

Основната цел на Методологията е да се разработи стандартен аналитичен и информа-
ционен модел, основан на система от статистически и геопространствени данни, който ще 
позволява гравитационен анализ на пространствените взаимодействия между различни те-
риториални единици и ще повиши капацитета на местните общности, общини, области и 
региони за анализ, планиране, прогнозиране и регионално представяне, както и осигуря-
ване на обективна информация за работодатели, инвеститори, образователни и обучителни 
организации, трудови посредници и т.н.
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С оглед получаването на достоверни данни за разработената система от индикатори, непо-
средствените задачи са насочени към детайлна характеристика по отношение на следните 
параметри:

§	структура от индикатори/променливи;
§	методи за набиране на информация;
§	начините за обработването на тази информация;
§	кога и как се актуализира съответният индикатор;
§	начините за представяне на системата от индикатори, ориентирани към потребите-

лите. 

В този смисъл основният принос на този модел / система от индикатори ще бъде фактът, 
че тя ще обобщава регионална информация като освен налични в пространството вторични 
данни ще предложим и други възможни индикатори, за които да се събира първична инфор-
мация за планираните регионални обсерватории към структурите на КРИБ.

4.  Ползватели на информацията 

Потребители на системата от индикатори са общински и областни администрации, рабо-
тодатели, национални и международни инвеститори, образователни и обучителни органи-
зации, местни и национални организации на пазара на труда и всякакви други заинтересо-
вани страни, които оказват влияние върху икономическите дейности на дадена територия. 

5.  Принципи за разработване на стандартния аналитичен и 
информационен модел

Разработването на качествен аналитичен и информационен модел за нуждите на различни 
териториални единици се обосновава чрез избора и прилагането на съобразени с неговия 
характер и цел принципи и изисквания, с организирането и провеждането на статистико-
изследователския процес съобразно тези изисквания. Представените по-долу принципи са 
в съответствие с основните положения в Европейската статистическа система (Евростат).

(А) Обективност

Принципът за обективност отразява основното императивно условие към статистиката и 
научното изследване за безпристрастност при набирането на емпиричната информация и 
безкористност при нейното последващо използване за постигането на набелязаните изсле-
дователски цели и задачи. Това означава, че ако се повтори изследването при същите усло-
вия и зададени параметри резултатът ще е един и същ. В съответствие с принципа в процеса 
на събиране на данни ще се използват научно обосновани инструментариуми, позволяващи 
постигането на максимално възможната степен на близост на статистическите резултати до 
техните реални стойности.
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(Б) Прозрачност

Принципът за прозрачност е основен и се свързва с постигане на висока степен на понят-
ност както на регистрираните данни, така и на целта на регистрирането. Същевременно 
принципът се отнася и до логичността на използвания инструментариум, на прилаганите 
изследователските процедури за последваща обработка и представяне на получените данни. 
Прозрачни следва да бъдат интерпретацията на статистиката, както и направените обобще-
ния и изводи. Те следва да са логични и разбираеми за ползвателите на данни, да се изведат 
и аргументират в контекстта на изследването като конкретни предложения за подобряване 
на съответните дейности от практиката на професионалното обучение на възрастни.

(В) Изчерпателност

Принципът изразява необходимостта от постигане на максимално възможния обхват на 
информация по проблемите и аспектите, които са от значение за целите на регионалния 
маркетинг. Изчерпателността се отнася и до пълнотата на използвания инструментариум, 
с който да се осигури постигането на поставените цели и да позволи събирането на данни, 
изготвянето на съпоставки и сравнения, изготвянето на обобщения, изводи и препоръки. 

(Г) Приложимост

Принципът за приложимост е свързан непосредствено с предишното изискване за изчер-
пателност. В случая на конкретния проект приложимостта означава да се постигне съот-
ветствие между предлаганата и търсената респективно очаквана от разнообразните групи 
потребители информация. 

(Д) Съответност, съвместимост и сравнимост

Изискването за съответност, съвместимост и сравнимост означава събирането на регио-
нални данни да бъде по предназначение, т.е. да отговаря на целта и задачите на проекта, 
на темата, на условията за реализация в точно съответствие със заданието. Съответствието 
се изразява и в постигането на очакван резултат, необходим за последващите дейности на 
регионалните структури. Прилагането на принципа ще осигури сравнимостта на данните 
както във времето, така и по отношение на други географски и/или статистически области. 
По настоящата задача задължително се налага съвместяване на данни и информация, полу-
чени от различни източници (националната статистика, общинската статистика, собствени 
изследвания и изчисления и т.н.) и тяхното групиране и прегрупиране в съответствие с 
целите и задачите на проекта.

(Е) Приоритетност

Прилагането на този принцип се налага, за да се отговори на необходимостта да се съберат 
данни и информация относно най-съществените за проекта проблеми и аспекти. Разработе-
ната система от индикатори на аналитичния и информационен модел изразява разбирането 
за приоритетност при набиране на данни относно икономическото и социално развитие на 
местната общност, средата за бизнес, състоянието на гражданското общество и начина, по 
който всички тези компоненти действат в система. 
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Разгледаните принципи и изисквания ще се използват в зависимост от значението, което 
имат за различните етапи на събиране и анализ на данните. 

6.  Модел и структура на системата от индикатори 

Изграждането на единен информационен модел предполага въвеждането на стандартни 
индикатори, които предоставят конкретна информация, обобщена по групи. Предлагаме 
две основни групи:

A. Основна група – насочена към човешките ресурси, пазара на труда, икономиче-
ската активност и геопространствени данни. Тази група ще се състои от предимно 
вторични данни, които вече съществуват в пространството и трябва да бъдат наме-
рени, получени, обработени, въведени и актуализирани.

B. Допълнителна група от индикатори – които обхващат по-широки аспекти на регио-
налното социално-икономическо развитие и които включват както вторични, така и 
множество първични данни, които трябва да бъдат събирани с помощта на нарочни 
изследвания. 

Първата група (А) е разделена на следните подгрупи:

1. Инфраструктура – Информацията в групата представя вида и качеството на пъ-
тищата, железопътните линии, пристанищата, въздушния транспорт, комунално 
битовата инфраструктура; съществуващите информационни и комуникационни 
технологии; разстояния и връзки с по-важни центрове. Източник на данните са об-
щинската администрация, поделенията на телекомуникационни компании и други 
оператори и интернет доставчици.

2. Територия – Информацията в групата характеризира територията по видове. Дан-
ните могат да се вземат от Националния център по кадастър към МРРБ, общинска 
администрация и т.н.

3. Образование и образователен статус – информацията характеризира състоянието 
на системата за образование и обучение в общината. Обект на изучаване е основ-
ната дейност на детските градини, всички легитимни учебни общообразователни 
институции, висши училища и центрове за професионална квалификация. Основ-
ните единици на наблюдение са децата, учениците, студентите и преподавателите. 
Източник на данните са Териториалното статистическо бюро, Национална агенция 
за професионално образование и обучение, регионалните инспекторати по образо-
вание, общинска администрация и други.

4. Демографски и здравен статус – Данните за състоянието на населението са ре-
зултат от редовните преброявания на населението и съответните изчисления чрез 
естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статисти-
ка за годините между преброяванията. Данните в сферата на Здравеопазването са 
резултат от ежегодно провежданите изследвания сред всички лечебни и здравни 
заведения представени в Националния център по здравна информация. Обект на 
изучаване са лечебните и здравните заведения за болнична и извънболнична меди-
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цинска помощ. Обект на наблюдение е и съвкупността на практикуващите меди-
цински специалисти.

5. Пазар на труда – тази група характеризира пазара на труда на територията на една 
община. Данните са резултат от изследване на икономически активните лица, без-
работните и заетите лица. Източник на информацията е Дирекция Бюро по труда.

6. Бизнес сектори – информацията в групата представя списък на фирмите в общината 
по икономически дейности и форма на собственост. Обект на наблюдение са всич-
ки икономически активни единици – държавни, общински и частни юридически 
лица, представили отчет пред териториалните статистически бюра за дейността си 
през годината. Източник на данните е изследването на заетите лица, средствата за 
работна заплата и други разходи за труд. Други източници могат да бъдат регио-
нални структури на НОИ, общинска администрация, работодателски организации 
и други.

7. Геопространствени данни – тази група включва данни за пространствената бли-
зост и достъп на дадена община до важни центрове на развитие, ключова физиче-
ска, транспортна, образователна, здравна и други видове инфраструктура, важни 
социално-икономически услуги, структуроопределящи бизнеси и други. Всички 
тези показатели се отнасят за други общини и градски центрове, които обаче са в 
близост до изследваната община и могат да играят значителна роля при нейното 
развитие. За целта се избират до 5 важни центъра на развитие и за всеки един от тях 
се попълват предложените индикатори.

Втората група индикатори (Б) е разделена на следните подгрупи:

8.  Институции – Информацията в тази група се отнася най-общо до основни сфери 
на социалните отношения, установени в правен или морален смисъл. Тя е разпре-
делена на три подгрупи.

8.1  Публична сфера – информацията в тази подгрупа характеризира обществените 
отношения. Обект на изследване са граждани на общността, кметове, общин-
ски съвет и държавни институции. Съставена е от две рубрики:

8.1.1  Прозрачност, етика и корупция – обединява показатели, които представят 
мнението и оценката на гражданите на общината за доверието, независи-
мостта, регулаторните режими на местните публични институции. 

8.1.2  Обществен ред – представя показатели, характеризиращи обществената 
среда и сигурност. Информацията включва регистрираните личностни, 
имуществени и икономически престъпления. Източник на данните може 
да бъде Министерството на вътрешните работи.

8.2  Частна сфера – информацията характеризира корпоративната отговорност и 
етика при частните отношения. Обект на изследване и източник на информа-
ция са фирмите в общината.
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8.3  Местна общност – тази подгрупа характеризира състоянието, отношението и 
организацията на гражданското общество. Източник на данните са граждани-
те, кметове и общински регистър на активните субекти.

9.  Природни ресурси – Информацията представя наличието и видовете на полезните 
изкопаеми, водните басейни и минералните извори. Възможен източник на данни-
те е “Картография” ЕООД.

10.  Околна среда – Групата характеризира състоянието на въздуха, водите и почвите в 
общината. Източник на данни за защитените природни обекти е Министерството 
на околната среда и водите.

11.  Регионално развитие 
11.1  Сграден фонд – данните дават информация за видовете сгради на територия-

та на общината. Основен източник на данните е общинската администрация.

11.2  Цени на недвижими имоти – информацията характеризира състоянието на 
пазара на недвижима собственост. Обект на изследване са обявените за про-
дажба имоти. Източник на данните са агенции за недвижими имоти.

11.3  Разрешителни за строеж – данните представят информация за броя на раз-
решителните по видове имоти. Източник на данните е общинската админи-
страция.

11.4  Бедност – информацията представя състоянието и делът на бедните дома-
кинства в общината. Източник на данните е Многоцелевото наблюдение на 
домакинствата в страната, провеждано от НСИ.

11.5  Макроикономически показатели – информацията представя общата картина 
на заетостта, безработицата и регионалния брутен продукт и добавена стой-
ност. Източник на данните е Дирекция Бюро по труда, а за БВП – НСИ.

12.  Бизнес развитие – Показателите в групата изследват обхвата на конкурентоспосо-
бността на фирмите, чрез продажбите на местния, националния и международния 
пазар. Обект на изследване и източник на информацията са активните фирми в 
общината.

 13.  Инвестиции – Информацията в групата представя в обобщен вид показателите за 
инвестициите по видове и източници на територията на една община. Рубриката 
“успешни истории” съдържа актуална информация за добрите практики на фир-
ми – инвеститори в района. Източник на данните е общинската администрация.

14.  Качество на бизнеса – информацията в групата съдържа данни за конкурентните 
предимства на фирмите в общината и качеството на научно-изследователската и 
развойната дейност. Обект на изследване са бизнес средите в една община.

15.  Технологии и иновации – показателите в тази група дават информация за техно-
логичната обезпеченост, използването и разпространението на нови технологии 
от действащите фирми в общината, обект на изследване.
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7.  Набиране и обработване на информацията за системата от 
индикатори

Събирането на конкретните числови данни за индикаторите и изграждането на цялостна 
информационна система, която позволява получаването на панорамен образ на социално-
икономическата реалност в даден регион, предполага осъществяването на поредица от вза-
имно свързани и последователни действия.

Една част от показателите са количествени и се определят на базата на официална статис-
тическа информация. За набирането и обобщаването на съществуващата информация се 
предвиждат методи за регистрация на данните като:

•	 директно запитване до съответната институция, произвеждаща информацията и/
или поддържаща интересуващата ни база данни; 

•	 директно наблюдение на субекти, обекти и обстоятелства;
•	 собствени изчисления за вторична обработка на данните;
•	 вторичен анализ на данни от други изследвания и наблюдения на националната 

статистика.

За целите на директните наблюдения и запитвания са предложени примерни матрици за 
нанасяне на данните, с които, работещите в регионалните обсерватории и/или анкетьорите 
и членовете на изследователски екипи могат да събират съпоставима и надеждна информа-
ция (виж Приложение 2: Примерни матрици за отразяване на данните).

На друга част от показателите се дават оценки от представители на бизнес средите, граж-
дани и общинска администрация. За целите на изграждането на информационния модел/
системата от индикатори, се предлага за набиране на първичната информация, да бъде из-
ползвана комбинация от следните методи за регистрация на данни:

•	 Предварително изучаване (desk research) на съществуващата информация (статисти-
ка, представителни социологически изследвания, статистически наблюдения и др.;)

•	 стандартизирано интервю, провеждано от интервюери; 
•	 анкетиране.

В тази връзка един примерен изследователски инструментариум се състои от: 

§	Примерни матрици за отразяване на данните (Приложение 3: );
§	Въпросник за стандартизирано интервю с граждани на общината (Приложение 2: 

Въпросници и, Инструмент 1 анкетни карти);
§	Въпросник за стандартизирано интервю с представители на бизнеса в общината 

(Приложение 2, Инструмент 3: Въпросници и анкетни карти);
§	Анкетна карта за кметове, общински съветници и представители на общинската 

администрация (Приложение 2, Инструмент 2: Въпросници и анкетни карти).

Кабинетно проучване (Desk Research) ще се осъществи като преглед на информацията 
по конкретни индикатори съгласно приложената система от индикатори (Виж Приложение 
1: Индикатори) и под формата на вторичен анализ на данни от съществуващи изследвания 
и статистическа информация, както и анализ на документи. На базата на деск рисърча се 
очак ва да бъде подпомогнат процеса на набиране на данни посредством другите методите 
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за регистрация, както и да се формулират изследователските променливи, хипотези и изво-
ди за някои от другите инструментариуми.

Стандартизираните интервюта ще се използват като надеждна изследователска техника, 
при която на базата на предварително структурирана схема от въпроси ще бъдат събира-
ни мнения и оценки от представители на важни за целите на проекта групи респонденти. 
Този тип изследвания е препоръчително да бъдат провеждани според стандартни правила 
за представителност и надеждност. За тази цел в екипите, които ги правят е хубаво да се 
привличат временно или за постоянно поне по един социолог и статистик. Друга възмож-
ност, при наличие на ресурс, събирането на тези данни да се аутсорсва на специализирани 
фирми, организации или екипи. 

Анкетата представлява кратка предварително структурирана схема от въпроси относно 
мнението и оценките на ключови заинтересовани страни – кметове, общински съветници 
и представители на общинската администрация, работодатели и други, които да ги попъл-
ват самостоятелно. И този тип изследвания е препоръчително да бъдат провеждани според 
стандартни правила за представителност и надеждност. За тази цел в екипите, които ги 
извършват е хубаво да се привличат временно или за постоянно поне по един социолог и 
статистик. Друга възможност, при наличие на ресурс, събирането на тези данни да се аут-
сорсва на специализирани фирми, организации или екипи.

8.  Актуализиране на системата от индикатори 

Съществен елемент от действието на стандартния аналитичен и информационен модел със 
своята система от индикатори е принципът за осъвременяване на информацията и базата 
данни. Това ще осигури адекватност на вземаните на тази основа решения. В този смисъл 
актуализирането на базата данни е приемливо да се извършва веднъж годишно като изклю-
чим някой с постоянни параметри в дългосрочен период. 

Същевременно, съществуват възможности за актуализиране на базата данни, когато това се 
налага и на по-малки времеви периоди. Разработеният инструментариум за допълнителна 
информация – въпросници и анкети могат да бъдат допълвани и актуализирани, ако се поя-
ви потребност от друг или нов вид информация.

Същевременно, отделните въпроси от въпросниците и техните отговорите могат да се кръс-
тосват в различни варианти, като по такъв начин се осигури възможност за получаване на 
нова допълнителна информация от базовите данни. 

Поддържането на постоянна връзка с потребителите дава добра възможност да се следят 
потребностите от информация и да се идентифицират пропуските в базата данни.

9.  Представяне на системата от индикатори

Популяризирането на аналитичния и информационния модел респективно системата от 
индикатори трябва да съпътства изпълнението на всяка една от стъпките. За целта е необ-
ходимо да се организира неформално представяне и обсъждане на резултатите от тест-



14

ването на методологията за набиране и обработване на системата от индикатори пред за-
интересованите страни. Възможността да се чуят техните предложения и коментари ще 
даде възможност за по-ефективно подготвяне и в последствие провеждане на същинското 
попълване на базата данни. 

На следващо място е необходимо периодично /годишно/ официално представяне на дейст-
вието на системата от индикатори и публично отчитане на постигнатите резултати.

Основен принцип за функционирането на подобен информационен модел е този за непре-
късната обратна връзка между системата от индикатори като организиран механизъм и 
бенефициентите и ползвателите на резултатите от нея. В тази връзка могат да се провеждат 
поредица от мероприятия, които да позволят не само разпространение на резултатите от 
проучването, но също така да позволят системата да се „самонаблюдава” и да рефлектира 
периодично ефектите от своята работа: 

•	 Публикуване и поддържане на модела/системата от показатели на страницата на 
КРИБ и на страницата на всяка една от регионалните обсерватории;

•	 Издаване на годишен информационен бюлетин, който разпространява резултатите 
и периодично представя работата на системата;

•	 Организиране на форуми (инвестиционни, туристически, такива за регионално 
развитие) с преките бенефициенти и други заинтересовани страни; 

•	 Провеждане на независими проучвания за ефекта от системата.

В заключение е необходимо да се подчертае, че изготвената методология поставя осно-
вен акцент върху решаването на проблемите с информационната осигуреност на различни 
пространствени единици като приемаме, че общината е най-малката наблюдавана единица, 
която има правомощия и ресурси за самостоятелен регионален маркетинг и управление. 
Изграждането на един стандартен аналитичен и информационен модел ще повиши капа-
цитета на различните страни за анализ, планиране и прогнозиране на собственото разви-
тие и на основни социално-икономически процеси на равнище територия. Очаква се, че 
набираната и съхранявана чрез модела база данни ще увеличи възможностите на бизнеса 
в региона и ще облекчи потенциалните инвеститори при вземането на обосновани реше-
ния за локализиране на техните инвестиции в съответните територии. Тъй като фокусът на 
методологията е върху изследване и анализ на човешките ресурси, се очаква и съживяване 
на пазара на труда чрез създаване на условия за засилена инвестиционна дейност в дадена 
територия. На основата на предварително събрана и систематизирана информация и напра-
вените детайлни анализи на важни социални и икономически показатели под формата на 
стандартен аналитичен и информационен модел в тясно сътрудничество със заинтересова-
ните страни ще се повиши капацитета на различните общности (бизнес, професионални, 
образователни и т.н.) и териториални структури за анализ, планиране и прогнозиране. 
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Предговор

Този материал представлява модел за анализ и управление на геопространствени данни в 
рамките на по-широка цел за „Разработване на гравитационен модел за регионален мар-
кетинг в шестте района за планиране в България и методология за прилагането му”. От 
своя страна тази задача се реализира в рамките на проект „Разработване на единна страте-
гия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста 
на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”. Проектът се финансира 
с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-
2.1.09/27.11.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и Конфедерация на работодате-
лите и индустриалците в България КРИБ, по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”.
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Въведение

Моделът, разработен в рамките на този документ представлява аналитичната концепция 
за измерване на количествените взаимодействия между два гравитационни центъра (на-
пример два района, териториални единици, населени места, индустриални зони и др.). 
Формално моделът използва комбинация между дистанция между два сравнявани цен-
търа и тяхната маса или качествена характеристика по отношение на конкретна наблю-
давана сфера (човешки ресурси, икономическо развитие и т.н.). Като краен резултат се 
прогнозират вероятностни центробежни и центростремителни взаимоотношения между 
сравняваните териториални центрове. 

В зависимост от целта на анализа, измерителите за маса могат да бъдат претегляни с 
различни фактори (например демографски, психографски, социоикономически), които 
потребителят счита за уместни. Това свойство прави модела изключително гъвкав и 
поддаващ се на адаптация съобразно целите на анализа. Мярата за дистанция също се 
поддава на адаптация – т.напр. може да се използва или пространствена дистанция в 
километри, или време за придвижване с алтернативни превозни средства, или публичен 
транспорт и др.

Веднъж „захранен“ с подходящи данни, моделът ще може да създава лесни за разбиране и 
интерпретация гравитационни карти, с помощта, на които ще се анализира привлекател-
ността на отделните райони в страната поне на три равнища (NUTS-2, NUTS-3 и LAU-1), 
ще се оценяват силните и слабите страни им страни и ще се идентифицират възможните 
полета за интервенции. 

Предвижда се моделът да бъде подхранван с данни от т.нар. Регионални обсерватории в 
шестте района за планиране в България, които са предмет на проекта, по който се разра-
ботва настоящия документ. В допълнение, събирането на данни за модела се планира да 
става на базата на разработена „Методика за набиране и анализ на данни за регионални 
обсерватории за развитие на човешките ресурси”, която също е резултат от настоящия 
проект.

1.   Модел за анализ на геопространствени данни

Методологията за анализ на геопространствени данни, която предлагаме в настоящия 
документ е базирана на класическият модел на William J. Reilly за пазарен анализ, оза-
главен „Закон на гравитацията в търговията на дребно” (1931). По примера на гравита-
ционните зависимости, Reilly предлага формула, която изчислява пространствена точка, 
от която нататък потенциални клиенти ще бъдат привлечени в един или други търговски 
център. С други думи, Reilly предлага формула, която ни позволява да изчислим напри-
мер в квадратни километри, територията, от която даден търговски обект е най-вероятно 
да привлече клиенти. Това се визуализира със затвореното от контура пространство на 
следващата фигура:
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Фигура 1: Примерен гравитационен модел на търговски центрове

Мол А 
234 

Мол H 
    Size: 65 
    Dist: 88.4=65% 

  

Мол I 
    Size: 673 
    Dist: 69.4=37% 

  

Мол C 
    Size: 345 
    Dist: 57.8=45% 

  

Мол D 
    Size: 128 
    Dist: 43.7=57% 

  
Мол F 
    Size: 2 
    Dist: 69.6=92% 

  
Мол G 
    Size: 265 
    Dist: 17.4=48% 

  

Мол E 
    Size: 98 
    Dist: 20.6=61% 

  
Мол B 
    Size: 34 
    Dist: 18.1=72% 

Series1; 0; 0   

  
  

  

  
  

  
  

  

В този модел ние ще приложим оригиналния закон на Reilly, но за целите на привличане на 
работна сила в даден регион, икономическа зона, предприятие.

Задачата, която ще трябва да реши моделът е определяне на териториалното пространство, 
от което е най-вероятно дадени предприятие, населено място, община ще могат да набират 
необходимите им човешки ресурси за развитие.

Този анализ е предназначен за инвеститори, предприемачи, ръководители, политици, кога-
то сегментират дадени територии с цел привличане на работна сила, планиране, насочване 
на ресурси, изследвания, кампании, регионални политики и други. 

За целите на операционализиране на анализа използваме специализиран софтуер, който е 
изграден на платформа на excel и се нарича – MM4XL. От него се използва инструмента 
Гравитационен анализатор (Gravitation analyst). 

1.1.   Входни данни на модела

Гравитационният модел изисква три вида входящи данни – една колона с наименования на 
териториалните единици (етикети) и две колони с цифрови стойности.

•	 Колоната с етикети в нашия модел обикновено ще включва населени места, индус-
триални и бизнес зони, общини, отделни предприятия

•	 Едната цифрова колона ще включва данни с пространствени измерения – метри, 
километри, време на пътуване и други

•	 Втората цифрова колона би трябвало да включва най-общо количествени и качест-
вени данни за определяне на масата на различни конкуриращи се единици (това са 
посочените в първия елемент – населени места, индустриални и бизнес зони, об-
щини, отделни предприятия). Масата/характеристиката на конкуриращите се еди-
ници може да става на основата на различни социално-икономически показатели, 
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като в нашия модел ще се акцентира върху показатели, свързани с развитието на 
човешките ресурси, условия на живот, работа, бизнес и други.1

За целите на примера ще разгледаме едно населено място А, където местните власт искат да 
привлекат няколко чуждестранни инвеститора. Органите на местна власт и инвеститорите 
искат да са сигурни, че е налице достатъчно работна ръка, която ще може да работи в бъ-
дещите предприятия. В самото населено място няма достатъчно подходяща работна сила и 
за това ще трябва да се привлекат хора от съседни територии. В тази връзка, трябва да бъде 
определен гравитационната територия, от която е най-вероятно да се привлекат хора като 
се вземе предвид, че съществуват и други работодатели в региона. 

Таблица 1: Входящи данни модела във формат на Excel
V W X

Входящи данни
Разстояние в км от н.м. А Брой безработни инженери

н.м. А 0 23
н.м.H 81 65
н.м. I 120 2342
н.м. C 128 345
н.м. D 76 128
н.м. F 76 1548
н.м. G 36 265
н.м. E 34 980
н.м. B 25 342
Общо 6038

Централната идея е, че съществува един център (н.м. А) и около него са разположени пе-
риферни териториални единици. В таблицата по-горе, първият ред кореспондира с данните 
за н.м. А и съответно разстоянието от него самия е 0 км. Третата колона дава информация 
за избран показател, чрез който се характеризира притегателната сила на дадено място по 
отношение на специфична работна сила. В случая сме избрали броя на безработните инже-
нери в населените места2. 

На основата на данните от таблица 1 се калкулират и основните резултати от модела.

1.2.   Резултати от гравитационния модел

В таблица 2 са представени резултатите от гравитационния анализ. Първите три колони 
показват входящите данни от таблица 1. Колона Y съдържа точките на пречупване, от коя-
то нататък е по-малко вероятно дадено лице да бъде привлечено на работа в център А. В 
колона Z имаме същият резултат, но представен в проценти от общото разстояние между 
централното населено място и периферните такива. 

1 За повече подробности виж „Методика за набиране и анализ на данни за регионални обсерватории за развитие на 
човешките ресурси”, разработена в рамките на същия проект, по който се разработва и  настоящият модел.

2 За повече информация относно избора на променливата в третата колона виж раздел 2.
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Таблица 2: Резултати от гравитационния модел
V W X Y Z

Входящи данни Гравитация
Разстояние от 

н.м. А
Брой безработни 

инженери
Разстояние от 

н.м. А
% от общото 
разстояние

н.м. А 0 23 0.0 0%
н.м.H 81 65 30.2 37%
н.м. I 120 2342 10.8 9%
н.м. C 128 345 26.3 21%
н.м. D 76 128 22.6 30%
н.м. F 76 1548 8.3 11%
н.м. G 36 265 8.2 23%
н.м. E 34 980 4.5 13%
н.м. B 25 342 5.1 21%
Общо 6038

Данните от таблица 2 могат да бъдат визуализирани и на картата на фигура 2. Дължината 
от балоните до н.м. А е пропорционално на разстоянието в километри между центъра и 
периферията. Размерът на балоните отговаря пропорционално на броя свободни инженери 
във всяко населено място. Фигурата около населеното място А е получена от критичните 
точки от колона Y (таблица 2) и показва територията, от която е най-вероятно да се привле-
кат търсените инженери. 

Фигура 2: Гравитационен анализ на населени места за привличане на работна сила

Вероятността един център да привлича определена работна сила от периферни за него те-
ритории нараства с броя на безработните инженери и намалява с отдалечаване от центъра. 
Формулата (на Reilly), която използваме, извлича критичната точка, от едната страна, на 
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която има голяма вероятност хората да започнат работа в център А, а от другата страна, да 
отидат в някои от другите населени места.

Характеристиките на изследваните единици могат да бъдат представени от един показател, 
какъвто е броя на инженерите, но могат да бъдат и резултат от композитни променливи, 
които са по-вероятни в комплексни процеси на вземане на решения. За конструирането на 
подобни комплексни характеристики говорим в подробности в точка 2. 

Пространствените показатели също могат да имат различна форма. Ако разстоянието, из-
мерено в километри е една възможност, то времето за придвижване от едно място на друго 
е също подходяща опция. То от своя страна може да бъде разделяно на време с различен 
транспорт или с различна функционалност. Например може да имаме едно най-кратко вре-
ме за придвижване на хора и друго за придвижване на товари, ако смятаме, че това време е 
важно за модела.

На края, резултатите от този модел трябва да се насложат на географски карти и така ще 
се видят всички населени места, от които евентуално могат да се търсят хора за работа в 
определен икономически център. 

2.   Модел за определяне на качествените характеристики 
на изследваните центрове

От изложения модел до момента става ясно, че двете важни променливи, които детермини-
рат крайния резултат са тази за пространство (разстояние, време, честота на придвижване и 
т.н.) и тази, която характеризира привлекателността на изследвания център. 

Променливите за пространство са по-ограничени и обикновено се използва стандартно 
време за придвижване на някои от видовете транспорт или разстояние в километри. По от-
ношение на характеристиките за привлекателност на изследвания център, възможностите 
за избор и разнообразие са много по-големи и те зависят от вида и изискванията на обек-
тите, които се наблюдават. При този модел се изследват центрове, които се конкурират за 
привличане на подходяща работна сила. В този случай имаме огромен потенциален брой 
социално – икономически характеристики, които могат да се използват индивидуално или 
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в комбинация и, които на практика оказват значително влияние върху избора на хората на 
място за работа или живеене. Подобни характеристики са изброени по-долу3:

A. Основна група – насочена към човешките ресурси, пазара на труда, икономическа-
та активност.

B. Допълнителна група от индикатори – които обхващат по-широки аспекти на реги-
оналното социално-икономическо развитие и, които оказват влияние при избора на 
място за работа и живеене. 

2.1.   Променливи за привлекателност на териториален/икономически център 
за привличане на работна сила

Първата група – А е разделена на следните подгрупи:
1.  Пазар на труда – тази група характеризира пазара на труда на територията на една 

територия. Данните са резултат от изследване на икономически активните лица, 
работните места, безработните и заетите лица и техните структурни характеристи-
ки като: образование, професии, възраст, пол, квалификация и умения, средно ниво 
на заплащане и т.н.

2.  Образование и образователен статус – информацията характеризира състоянието 
на системата за образование и обучение в териториалната единица. Обект на изу-
чаване е основната дейност на детските градини, всички легитимни учебни общо-
образователни институции, висши училища и центрове за професионална квали-
фикация. Основните единици на наблюдение са децата, учениците, студентите и 
преподавателите, образователните и обучителните институции 

3.  Демографски и здравен статус – пол, възраст, заболявания, хора с намалена трудос-
пособност и т.н.

4.  Инфраструктура – Информацията в групата представя вида и качеството на пъ-
тищата, железопътните линии, пристанищата, въздушния транспорт, комунално 
битовата инфраструктура; съществуващите информационни и комуникационни 
технологии; разстояния и връзки с по-важни центрове.

5.  Бизнес сектори – информацията в групата представя списък на фирмите на изслед-
ваната територия по икономически дейности и форма на собственост. Обект на 
наблюдение са всички икономически активни единици – държавни, общински и 
частни юридически лица и други. 

Втората група индикатори – Б е разделена на следните подгрупи:
6.  Институции – Информацията в тази група се отнася най-общо до основни сфери 

на социалните отношения, установени в правен или морален смисъл. Тя е разпре-
делена на три подгрупи.
6.1   Публична сфера – информацията в тази подгрупа характеризира обществените 

отношения. Обект на изследване са граждани на общността, кметове, общин-
ски съвет и държавни институции. Съставена е от две рубрики:
6.1.1   Прозрачност, етика и корупция – обединява показатели, които представят 

мнението и оценката на гражданите на една община за доверието, неза-
висимостта, регулаторните режими на местните публични институции. 

3 За повече подробности виж „Методика за набиране и анализ на данни за регионални обсерватории за развитие на 
човешките ресурси”, разработена в рамките на същия проект
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6.1.2  Обществен ред – представя показатели, характеризиращи обществената 
среда и сигурност. Информацията включва регистрираните личностни, 
имуществени и икономически престъпления. 

6.2  Частна сфера – информацията характеризира корпоративната отговорност и 
етика при частните отношения. 

6.3  Местна общност – тази подгрупа характеризира състоянието, отношението и 
организацията на гражданското общество.

7.  Околна среда – Групата характеризира състоянието на въздуха, водите и почвите 
на целевата територия. 

8.  Регионално развитие 
8.1  Сграден фонд – данните дават информация за видовете сгради на територията 

на една общината. 
8.2  Цени на недвижими имоти – информацията характеризира състоянието на па-

зара на недвижима собственост. 
8.3  Разрешителни за строеж – данните представят информация за броя на разре-

шителните по видове имоти. 
8.4  Бедност – информацията представя състоянието и дяла на бедните домакин-

ства в общината. 
8.5  Макроикономически показатели –обща картина на заетостта, безработицата и 

регионалния брутен продукт и добавена стойност. 
9.  Бизнес развитие – Показателите в групата изследват обхвата на конкурентоспосо-

бността на фирмите, чрез продажбите на местния, националния и международния 
пазар. 

10.  Инвестиции – Информацията в групата представя в обобщен вид показателите за 
инвестициите по видове и източници на територията на една община. 

11.  Качество на бизнеса – информацията в групата съдържа данни за конкурентните 
предимства на фирмите в общината и качеството на научно-изследователската и 
развойната дейност. 

12.  Технологии и иновации – показателите в тази група дават информация за техно-
логичната обезпеченост, използването и разпространението на нови технологии 
от действащите фирми.

2.2.   Модел за конструиране на единен комплексен показател 

Използването на единен комплексен показател за измерване на привлекателността на даден 
териториален/икономически център за привличане на качествена работна сила, води до по-
голяма надеждност на вероятностния модел. Това се дължи на факта, че избора за работа 
зависи от множество фактори, а не от един единствен. Конструирането на комплексен по-
казател чрез комбинация от множество други може да стане по много начини. Ето някои 
примерни такива:

- Анализ на претеглените фактори – всеки фактор се претегля, оценява субективно 
или обективно и се прави обща оценка

- Конструиране на индекси, стандартизиране и тяхното ранжиране 
- Чисти експертни оценки и други.

Предложеният от нас модел се нарича Аналитичен йерархичен процес, който смятаме за 
подходящ за изработването на подобен комплексен показател. Подходът се основава на съ-
ществуващ процес за относително претегляне, ранжиране и избор на алтернативи, разра-
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ботен от Томас Саати4, наречен Analytic Hierarchy Process /AHP/). Процесът се основава на 
модел от предварително изградена йерархична структура, разкриваща връзки между цели 
(критерии), подцели (субкритерии) и алтернативи, между които се избира, или които се 
ранжират по тяхната значимост от гледна точка на поставените цели и задачи. АНР обеди-
нява няколко концепции като йерархично структуриране на комплексни задачи, сравнения 
по двойки, метод на собствения вектор (eigenvector) за извличане на тегла, компенсаторни 
предпочитания и проверка за логическа неконсистентност. При практическата работа по 
процеса се използва специализиран софтуер Expert choice 11.55, който извършва математи-
ческите операции, стоящи зад модела. 

Без да се навлиза в подробности АНР представлява процес за избор или ранжиране на ал-
тернативи спрямо предварително определени цели и критерии. Йерархичната структура на 
модела е представенa най-общо във фигура 3.

Фигура 3: Модел на йерархична структура, използвана при АНР

При представения модел имаме претегляне на целите (критериите) на всяко едно ниво от 
гледна точка на тяхната значимост по отношение на непосредствено по-горното ниво от 
цели/критерии. (пр. сравняваме цел 1, 2 и 3 спрямо тяхната значимост по отношение на 
главната цел, след това сравняваме Подцел 1.1. и 1.2. спрямо Цел 1 като същото го правим 
и за останалите подцели и накрая сравняваме Алтернатива 1, 2 и 3 спрямо подцел 1.1., ал-
тернативи 1,2,3 спрямо подцел 1.2. и т.н. Особеното на модела е, че извличането на тегла на 
отделните нива спрямо по-горните става чрез сравнения (изразяване на предпочитания) по 
двойки на базата на стандартна позиционна скала от 1 до 9 в полза на единия или другия 
елемент. Така се решава проблема със случаи, когато имаме голям брой елементи на едно 
ниво, които би било трудно да сравняваме рационално спрямо по-горното ниво от йерар-
хията (например, ако имаме 30 критерия под цел 1 извличането на тегла при 9 степенна 
скала би било невъзможно, нерационално и трудно обяснимо, а по-високата скала води до 

4 Saaty, T.L. The Analytic Hierarchy Process, New York, N.Y., McGraw Hill, 1980, reprinted by RWS Publications, Pittsburgh, 
1996

5 Виж www.expertchoice.com 
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грешки6). Освен това при извличането на тегла по двойки говорим за относителни оценки, 
а не директно даване на точки, рангове или тегла, които също имат своите ограничения, а и 
много често нямат математически смисъл. 

В резултат на извлечените предпочитания (тегла) на отделните елементи от всяко едно ниво 
спрямо непосредствено по-горното има възможност да се синтезира значението на всяка 
една от наличните алтернативи спрямо различни нива на цели и критерии от йерархична-
та структура. Последното означава, че алтернативите могат да бъдат оценени спрямо вся-
ка една от целите/критериите и подцелите/субкритериите от конструираната йерархична 
структура макар, че в конкретния случай, основната цел е тяхното ранжиране по отношение 
на най-високата цел, която в случая ще бъде обвързана със степента на привлекателност на 
изследваните териториални/икономически единици.

АНР позволява и комбинирането на обективни и субективни данни и оценки, което е от 
съществено значение за обобщения модел на оценка на най-привлекателните центрове. 
За алтернативите могат да бъдат използвани обективни данни, а за приоритетността на 
целите/критериите най-подходящо е да се направят експертни оценки. Така методът дава 
възможност да използваме експертни оценки за важността на отделните фактори на при-
влекателност за всеки един център и в същото време да се опрем на данни, събрани по те-
риториални/икономически единици в рамките на събираната информация от регионалните 
обсерватории, създадени в рамките на този проект.

Предпочитанията между алтернативите могат да бъдат изчислени на базата на обективни 
данни за тяхното представяне по отношение на непосредствено по-горното ниво критерии 
от йерархичната структура. В модела ще използваме обективни данни за всеки център, в 
случая тяхното представяне в проценти спрямо останалите центрове като можем да използ-
ваме растяща или намаляваща линейна или нелинейна зависимост. При самото извличане 
на приоритети/тегла на алтернативите вече не е необходимо да се използват субективни 
сравнения по двойки, а други техники като средна аритметична, средна хронологична, 
стандартизирани стойности и други.

При използването на АНР може да се разчита и на проверка за консистентност на експерт-
ните предпочитания. Под консистентност в случая се разбира съгласуване на предпочита-
ния от вида на „ако А > В и В > С, то А > С и то в същата степен на предпочитание спо-
ред избраната скала”. В рамките на модела тази консистентност се изчислява като се дават 
препоръчителни граници (<0.1), над които може да се препоръча преразглеждане на някой 
от предпочитанията, въпреки че моделът е гъвкав по отношение на следенето за спазване 
на консистентност като се допуска и нейното съществуване. Основният аргумент за допус-
кането на неконсистентност на предпочитанията са, че в реалния живот понякога има лип-
са на данни, загуба на концентрация, схващането, че реалния свят не е винаги логически 
консистентен, а и освен това консистентносттта се изчислява на базата на конструирания 
модел, който може и да не е идеалния. Следователно позоваването на експертно мнение, 
дори и то да не е консистентно не е задължително да доведе до грешка в преценките.

И така, в следващите редове представяме етапите на изчисляване на композитния показател 
за привлекателност на изследваните центрове.

6 G.A. Miller, “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Information Processing.”, 
Psychological Review, (Vol.63, No. 2, March 1956), pp.81-97
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2.2.1.   Идентифициране на алтернативни центрове 

Според примера от точка 1 имаме следните населени места: А, H, I, C, D, F, G, E, B. 

Целта на модела е да остойности масата (привлекателността) на тези населени места на 
основата на множество детерминиращи показатели за оценка. 

2 .2 .2 . �Идентифициране и структуриране на цели (приоритети) и критерии за 
оценка

Основното послание на предлагания модел е, че оценката трябва да стане въз основа на 
постигане на поставена цел, която зависи от други цели или групи критерии. Самите цели/
критерии трябва да са йерархично структурирани. Най-общо йерархическият модел в този 
модел е представен на фигура 4 по-долу.

Към всеки един от критериите под голямата цел могат да бъдат поставени допълнителни 
подкритерии/подцели, но за демонстрацията в момента това не е необходимо, доколкото 
прибавянето на критерии/цели на по-ниски нива става по същия алгоритъм и логика. 

Фигура 4: Йерархически модел за привлекателност на дадено населено място7

От фигурата се вижда, че основната цел/критерии (търсения комплексен показател) е „При-
влекателността на едно населено място за работната сила”. Тя зависи според тези, които 
извършват анализа от условията на пазара на труда, условията на труд и от достъпността 
до работните места. 

2 .2 .3 . �Идентифициране на под-критерии за оценка

По всяка една от трите теми за оценка могат да бъдат използвани конкретни показатели, за 
които имаме или обективни статистически данни или субективни – експертни такива. Кри-
териите, които ще използваме за всяка една от трите теми са:

7 Показаната фигура, както и останалите по-долу в този раздел са на базата на софтуера Expert Choice. 



32

Таблица 3: Показатели за оценка привлекателността на населеното място за работа
Пазар на труда Условия на труд Достъпност

Брой безработни инженери Дял на работните места, 
които изискват използване 
на ИКТ

Честота на автобусен транспорт 
всеки ден

Брой свободни работни 
места

Брой на трудовите злопо-
луки

Наличие на различни видове 
транспорт (влакове, автобуси, 
маршрутни таксита, велосипеди, 
речен, морски, въздушен и т.н.)

Коефициент на 
икономическа активност

Дял на заетите с възна-
граждение над средното за 
страната

Качество на използвания транс-
порт – качествена оценка в скала 
от 1 до 9 

Тези критерии йерархически са подчинени на трите основни теми, които бяха избрани в 
предходния етап като всичките са визуализирани чрез следващата фигура.

Фигура  5: Цялостен  йерархически  модел  за  оценка  на  привлекателността  на  едно 
населено място за работната сила

На фигурата след всеки един от критериите за оценка са показани стойности на тежестта на 
всеки критерий. С „L” е обозначена тежестта на критерия спрямо непосредственото ниво 
над него – например броят на безработните инженери има тежест от 0,075 към фактора 
пазар на труда. С „G” се показва тежестта на същия критерий, но спрямо главната цел/кри-
терий – например тежестта на броя на безработните инженери спрямо общата привлекател-
ност на населеното място за работната сила е 0,045. Въпросът е как са извлечени тези тегла?

2.2.4. �Приоритезиране�на�цели,�подцели,�критерии�и�подкритерии�за�избор

По-горе при описанието на методиката на AHP беше казано, че извличането на приоритети/
тежести/предпочитания става като се правят сравнения по двойки между всеки две алтер-
нативи спрямо непосредствено стоящото по-горе ниво. Например тежестта на трите основ-
ни фактора на влияние – пазар на труда, условия на труд и достъпност до работното място 
се извлича както е показано на фигура 6.
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Фигура 6: Извличане на предпочитания към главните критерии спрямо главната цел

Фигурата показва, че експертната оценка дава предпочитание на пазара на труда пред ус-
ловията на труд и пред достъпността на работното място със сила 3 по 9-степенна скала. 
След това достъпността до работното място е предпочетена спрямо условията на труд със 
степен 2. В този случай се използват експертни оценки, които не са константни и могат да 
се променят в зависимост от множество обективни и субективни фактори. 

По същия начин са извлечени предпочитания на следващото ниво от йерархичното дърво, 
където трябва да се претегли важността например на броя на безработните инженери, сво-
бодните работни места и икономическата активност относно влиянието им върху пазара на 
труда. 

Фигура 7: Извличане на предпочитания към конкретни критерии на пазара на труда 
относно тяхната важност за състоянието на пазара на труда

По подобен начин са извлечени тежестите на следващите критерии (виж фигури 8 и 9).

Фигура 8: Извличане на предпочитания към конкретни  елементи на  условията на 
труд относно тяхната важност за общото състояние на условията на труд
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Фигура 9: Извличане на предпочитания към конкретни критерии на достъпността до 
работното място относно тяхната важност за тази достъпност

Операциите, извършени на фигурите от 6 до 9 са тези, чрез които се извличат тежестите L 
и G, и които са показани на фигура 5. 

2.2.5. �Представяне�на�всяко�населено�място�по�всеки�един�от�избраните�
критерии

След като експертно бяха оценени теглата на използваните критерии за оценка, следващата 
стъпка е да се види как всяко едно от изследваните населени места се представя по всеки 
един от използваните критерии. В този случай могат да се използват обективни статистиче-
ски данни, както и такива, събрани на основата на социологически изследвания или чисти 
експертни оценки, ако друго не е налице. На фигурата по-долу са представени данните по 
всеки един показател за всяко едно населено място:

Фигура 10: Извличане на предпочитания по населени места на базата на обективни 
данни по избрани показатели

В колонките на конкретните показатели се попълват реалните параметри, взети например 
от информационната система на регионалните обсерватории. В колонка Total (Общо) се 
вижда атрактивността на отделните населени места на базата на използваните критерии за 
привличане на работна сила от съседни територии. Извличането на предпочитания към вся-
ко едно населено място става на базата на намаляващи или нарастващи линейни функции, в 
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зависимост от полезността към основната цел. В случая, всички показатели имат нараства-
ща полезност освен броя на трудовите злополуки, при който тя е намаляваща. 

Последната стъпка е синтез на атрактивността на населените места спрямо общата цел, 
включително пречупена през стратегическата йерархия, която създадохме в началото. 

Фигура 11: Синтез на резултатите спрямо общата цел на модела

От синтеза се вижда, че най-голяма привлекателност за работната сила има населено място 
„I” (комплексна тежест 0,104), след това „F” (0,091) и т.н. На последно място е населено 
място „B” с резултат 0,067. Именно тези данни могат да се използват в геопространствения 
модел от точка 1. 

Използването на комплексни показатели е подходящо, когато множество детерминанти 
влияят на важни характеристики на изследваните териториални/икономически единици. 
Разбира се не е проблем да бъдат прилагани и единични критерии, но това зависи от всеки 
конкретен случай. 

Като цяло предлагаме да използваме АНР поради няколко обективни предимства:
1. Построяването на структурирана йерархия от критерии подчинени на обща цел 

дава възможност за включване на елементи, които са сравнително различни (пр. 
брой безработни, доверие в публични институции, качество на транспортната мре-
жа и т.н.);

2. Критериите в лицето на различните елементи на привлекателност се претеглят, 
което включва в модела за оценка и относително класиране на ефекта на отделните 
елементи върху степента на привлекателността. Това претегляне става чрез сравне-
ния по двойки, което е значително по-лесно в сравнение с едновременен анализ на 
претеглените фактори по единна скала. 

3. Привлекателността се дефинира в по-тесни граници, което прави отделните оцен-
ки сравними спрямо единен критерий.

4. Има възможност за структуриране на много сложни композитни индикатори по 
сравнително достъпен начин.
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5. Моделът дава възможност за екипни оценки, които вземат предвид мнението на 
всеки един от участниците8. Така всеки участник може да изкаже своите предпочи-
тания и те да бъдат вкарани в единен краен резулат.

6. Не на последно място, важен е и факта, че могат едновременно да се използват 
обективни и субективни данни. 

Разбира се, въпреки включването на обективни данни в тази методика, остават доста еле-
менти, при които се разчита на субективните преценки на експерти. Те се проявяват в след-
ните направления:

•	 Експертите избират целите и критериите, спрямо които се оценява привлекател-
ността;

•	 Йерархичната структура също е експертно решение;
•	 Не малка част от предпочитанията по двойки спрямо различните критерии и цели 

се извеждат отново на базата на експертна оценка.

3.   Прилагане на окончателен модел за анализ на 
пространствени данни

В тази част ще се върнем към модела от точка 1, където използвахме данни за разстояние и 
единични данни за характеристика на дадени населени места. Сега единичните показатели 
за характеристика на населени места ще бъдат заменени с данни за комплексен индикатор, 
който в по-пълна степен представят атрактивността на дадено населено място. В таблица 3 
по-долу имаме следната информация:

Таблица 3: Входящи данни за пространствен модел с комплексен индикатор за 
характеристика на изследваните населени места

V W X
 Входящи данни

 
Разстояние в км от н.м. 

А

Комплексен индикатор за атрактивност на 
населено място за привличане на работна 

сила
н.м. А 0 0,068
н.м.H 81 0,074
н.м. I 120 0,104
н.м. C 128 0,09
н.м. D 76 0,074
н.м. F 76 0,091
н.м. G 36 0,079
н.м. E 34 0,071
н.м. B 25 0,067
Общо  6038

Входящите данни от колона X са тези, които бяха извлечени от финалния синтез на модела 
за конструиране на комплексен показател и които бяха показани на фигура 11. 
След прилагане на гравитационния анализ получаваме следните резултати в табличен и 
графичен вид.

8 В примера на този документ е използван метода на консенсусна оценка.
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Таблица 4: Резултати от гравитационния модел
Входящи данни Гравитация

Разстояние 
н.м. А

Комплексен индикатор за 
атрактивност на населено място 
за привличане на работна сила

Разстояние 
н.м. А

% от  
разстоянието

н.м. А 0 0.068 0.0 0%
н.м.H 81 0.074 39.6 49%
н.м. I 120 0.104 53.7 45%
н.м. C 128 0.09 59.5 47%
н.м. D 76 0.074 37.2 49%
н.м. F 76 0.091 35.2 46%
н.м. G 36 0.079 17.3 48%
н.м. E 34 0.071 16.8 49%
н.м. B 25 0.067 12.5 50%

Фигура 12: Гравитационен анализ на населени места за привличане на работна сила 
с използване на комплексен индикатор за атрактивност на населеното място

Очертаната територия е онази, от която има най-голяма вероятност дадено населено място 
или икономически център да привлекат работна сила за техните нужди. Получените резул-
тати ще зависят най-вече от промени в комплексния показател и неговите съставни части. 
Например увеличаването на броя на автобусите от едно населено място може да доведе до 
разширяване на целевата територия към това населено място. Или пък повишаване на иконо-
мическата активност в една община може да доведе до по-добри възможности за реализиране 
на хора от тази община в съседна, където работи голям чуждестранен инвеститор и т.н.

Получените резултати могат да се следят и в динамика. Това ще позволи да се види устойчи-
востта на гравитационните сили, което също ще повлие вземането на конкретни решения.

За какво може да се използва тази информация от аналитична и управленска гледна точка?
a) Анализатори и управленци могат да фокусират своите усилия за търсене на служи-

тели, именно в рамките на тези територии
b) Могат да се направят допълнителни изследвания и анализи точно в тези територии
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c) Могат да се изградят центрове за професионална квалификация или кариерни цен-
трове отново в рамките на тези територии, които да подготвят работната сила

d) Могат да се направят инвестиции в по-добър транспорт в рамките на тези територии. 
e) Може да се изградят съвместни стратегии за развитие между няколко населени 

места с цел оптимално използване на съществуваща работна сила
f) Могат да се реализират конкретни програми за заетост или регионално развитие 

именно в тези територии и т.н.

Заключение

Представеният модел предлага добра обосновка за вземане на определени решения в об-
ластта на търсенето и предлагането на труд на регионално равнище и реализирането на 
регионален маркетинг на човешки ресурси. Неговите силни страни са:

- Комбинация между качествени характеристики на териториални и икономически 
единици и време и пространство, които влияят на индивидуалните решения на все-
ки един човек, бизнес и публична власт

- Възможност за обхващане на широк брой фактори, които оказват влияние върху 
качествените характеристики на наблюдаваните обекти чрез модела АНР

- Сравнително лесен за използване модел, включително и с помощта на достъпни 
софтуерни продукти

Моделът има и своите слаби страни:
- Някои от предпоставките на модела не са сто процентови. Той предполага, че по-

големите по-размер и по-близките един до друг единици се привличат по-силно. 
Това обаче не винаги е така, макар че наблюденията показват подобна зависимост 
(O’Kelly 1999). Например две териториални или бизнес единици могат да се при-
вличат един друг заради съществуващи традиции, сходно технологично развитие, 
близка ценностна система и т.н.

- Съставянето на комплексните показатели за качествени характеристики понякога 
са трудни за конструиранe и зависят прекалено много от експертни оценки. В тази 
посока понякога могат да се вземат диаметрално различни решения, базирани на 
най-елементарна емоция проявена в конкретен момент от експерти и ръководители

- За тези модели трябват надеждни данни, които не винаги са налице на регионално 
ниво

За да може този модел да бъде ефективно прилаган би трябвало да са налице следните пред-
поставки и фактори:

- Надеждни входящи данни – в тази посока важна роля ще играят именно предлага-
ните регионални обсерватории

- Добре подготвени специалисти за работа с модела и неговите техники и софтуерни 
продукти

- Механизъм за регулярни итерации и следене на динамиката на входящите и изхо-
дящите данни

- Прилагане на контролни техники като анализ на чувствителността, проверки за 
консистентност и други

- Екипна работа, за да се избегнат крайни субективни мнения
- Добре описан процес на вземане на решения на основата на резултатите от модела 

и непрекъснат мониторинг и контрол на последващите действия.
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Предговор

Този материал представлява аналитичен доклад за взаимодействия между бизнес мрежи 
на регионално равнище. Докладът се реализира в рамките на проект „Разработване на 
единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресур-
си в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”. Проектът 
се финансира с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 
051PO001-2.1.09/27.11.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в България КРИБ, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”.

Материалът е част от няколко разработки в рамките на цитирания проект, които взаимно се 
допълват и обясняват. Пакетът от свързани документи съдържа: 

•	 Добри европейски практики /синопсис/ за Регионални структури за развитие, ин-
формация и мрежово сътрудничество

•	 Модел за анализ и управление на геопространствени данни

•	 Методика за набиране и анализ на данни за регионални обсерватории за развитие 
и регионален маркетинг

•	 Проект на система от регионални обсерватории за развитие и регионален маркетинг. 

•	 Аналитичен доклад за взаимодействия между бизнес мрежи
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1.   Въведение 

1.1.   Общи положения

Анализът на мрежи набира все по-голяма популярност като обща методика за разбиране-
то на сложни модели на взаимодействие. Той разглежда актьори, свързани директно или 
индиректно помежду си чрез една или повече различни връзки. Всяка единица, която има 
теоретичен смисъл може да бъде разглеждана като актьор: индивид, група, организация, 
общество или държава. Анализът на мрежата описва нейната структура и моделите на връз-
ките в нея, а също така цели да обясни причините и следствията от тези връзки.

Социална мрежа се дефинира като всяка ограничена съвкупност от свързани социални еди-
ници. Тази дефиниция подчертава три важни характеристики на социалните мрежи:

•	 Първо, мрежите имат граници. Под това се има предвид, че съществува някакъв 
критерий, които определя принадлежността в мрежата. В някои мрежи като на-
пример семейните структури, приятелствата, работните екипи границите са срав-
нително ясни и лесни за определяне. Но социалните мрежи също са включени в 
по-големи социални системи. Следователно понякога е трудно да се направи раз-
граничение между дадена мрежа и по-широкия й социален контекст. Определянето 
на граници е важна първа стъпка при изучаването на социалните мрежи. 

•	 Вторият ключов елемент в дефиницията е „свързаността“ (connectedness) в со-
циалната мрежа. За да е част от дадена социална мрежа, всеки член трябва да има 
фактическа или потенциална връзка с поне един от членовете на мрежата. Тази 
връзка може да бъде директна или индиректна. Независимо, че някои членове на 
мрежата могат да бъдат в периферията на мрежата или да са почти напълно изоли-
рани, всеки трябва по някакъв начин да е свързан с другите членове, за да се счита 
за част от мрежата.

•	 Третият ключов аспект в дефиницията е социална единица. Анализът на мрежи 
може лесно да се приложи за широка гама социални единици като например инди-
види, агенции за социални услуги, нации и много други. 

Концепцията за социалните мрежи обхваща сложна съвкупност от социални явления и из-
следванията на социалните мрежи разглеждат разнообразен набор от свойства. Тези свой-
ства могат да бъдат разделени на две основни групи: свойства  на  връзките  (relational 
properties) и структурни свойства (structural properties). 

Свойствата на връзките са фокусирани върху съдържанието на връзките между члено-
вете на мрежата и на формата на тези връзки. Изследванията на свойствата на връзките 
обикновено целят да обяснят защо дадена мрежа съществува и да установят функциите, 
които изпълняват връзките между членовете. Изследвани са два аспекта на свойствата на 
връзките: транзакционно съдъжание (transactional content) и характер на връзката (nature 
of relationships). Транзакционното съдъжание се отнася до това какво се обменя в мрежата. 
Има четири основни типа на обмен: ресурси, информация, влияние и социална подкрепа. 
Характерът на връзката се отнася до качествата на връзката между членовете на мрежата. 
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Структурните свойства описват начина, по който членовете пасват помежду си, за да формират социални 
мрежи. Структурните характеристики на мрежите могат да бъдат разделени на три нива на анализ: инди-
видуални членове, подгрупи и цели мрежи. Измерителите по отношение на индивидуалните членове оп-
исват разликите между връзките им с останалите членове на мрежата. Тези разлики могат да се използват 
за идентифициране на индивидуалните роли в мрежата. Измерителите по отношение на подгрупите като 
единица на анализ представят структурните характеристики на клъстери в рамките на цялата мрежата. 
Повечето социални мрежи имат области на концентрация, където са съсредоточени повече връзки между 
членовете. Тези концентрации се разглеждат като клъстери. Измерителите, които се използват на това 
ниво, описват както структурните характеристики на самата подгрупа, така и как подгрупата се вписва в 
цялата мрежа. 

Когато целите мрежи са единица на анализа, те не се разделят в подгрупи. Измерителите, които се използ-
ват на това ниво описват общите модели на връзки между всички членове на мрежата. 

Фигура 1. Свойства на социалните мрежи.

1.2.   Подходи при анализа на мрежи

Съществуват два основни подхода за анализ на мрежи: графични модели и матрични модели. 

1.2.1.  Графични модели

Визуалното представяне има важна роля в анализа на мрежите от самото му създаване. Следвайки пио-
нерната работа на Moreno (1934), повечето графични модели на мрежи се представят като социограми, 
които показват връзките между членовете на мрежата в двуизмерно пространство. Членовете на мрежата 
(наричани също и актьори) се представят като точки или възли (nodes), като има линия между всяка двой-
ка възли, която показва връзка между тях. Понякога се използва стрелка вместо линия, за да се покаже 
посоката в дадена връзка. 

Графичните модели имат практически предимства. Основното е, че те показват ярко изображение на мре-
жата и разкриват структурата й, което би било трудно да се постигне по друг начин. 

Но тези модели имат и своите недостатъци. Например, ако леко бъдат променени предпо-
ложенията, на които се основава диаграмата, е възможно да се създадат почти неограничен 
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брой диаграми, всяка от които представя коренно различна картина на мрежата. Освен това, 
с увеличаване на броя на членовете и броя на връзките между тях, интерпретацията на ди-
аграмата става все по-трудна. 

1.2.2.  Матрични модели

Матричният модел е алгебрично представяне на връзките в мрежата. Той спомага за по-де-
тайлен количествен анализ. Матрицата представя мрежата под формата на масив от едини-
ци, подредени в редове и колони. В една обичайна мрежова матрица, редовете са членовете 
на мрежата, а колоните същата съвкупност от членове в идентична поредица. Всяка клет-
ка в матрицата съдържа число, което показва връзката между двойка членове на мрежата. 
Обикновено, единицата означава наличие на връзка между двамата членове, а нулата липса 
на такава. Матриците могат да представят както връзки с посока (directional relations), така 
и такива без определена посока (non-directional relations).

2.   Анализ на социалните мрежи с NodeXL

2.1.   Предимства на NodeXL

Съществуват много софтуерни приложения за анализ на мрежи, сред които R, SNA Library, 
JUNG, Guess и Prefuse. NodeXL е приложение добавка към Excel, а основното му предим-
ство е, че за разлика от другите налични софтуерни приложения не използва език за програ-
миране и e лесен за използване за целите на анализа на социалните мрежи. 

Повечето социални мрежи са доста големи като размер и включват голям брой участници 
и връзки между тях. Следователно, техните графики са сложни, наслоени с голям обем 
информация и трудни за интерпретиране. Друго предимство на NodeXL е, че притежава 
функции за по-лесно обработване на големи мрежи и обособяване на важните аспекти от 
информацията. Освен това дава възможност за идентифициране на клъстери.

2.2.   Основни понятия

Фундаменталната основа на анализа на социалните мрежи са връзките. Субект А е свързан 
към субект В по някакъв начин. Връзките мога да бъдат два вида. Първият вид връзки са 
с определена посока (directed), където връзката между А и В има определена посока. Като 
пример може да се посочи отговор в Twitter, където има посока „от-към“. Другият вид връз-
ка е без определена посока (undirected). Като пример могат да бъдат посочени семейните 
връзки и приятелства, където връзката е взаимна между двете страни (т.е Ани е приятелка 
на Боби, но и Боби е приятел на Ани). 

При анализа има два основни елемента:

•	 Възел (node): актьор или участник във връзката

•	 Връзка (edge): връзката свързваща възлите, може да има посока или да няма
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Ролите, които могат да имат възлите са:

•	 периферна – има под средната за съвкупността централност, т.е възелът е по-малко 
важен в мрежата и не е свързан до много други възли от нея 

•	 централно свързваща – има над средната за съвкупността централност, свързан е с 
много възли в мрежата и има важно място в нея

•	 брокер – над средната „опосредстваща централност (betweenness)“; играе важна 
роля за свързване на обособени групи от мрежата

Видовете мрежи, които могат да бъдат анализирани посредством анализът на социални 
мрежи с NodeXL, могат да бъдат класифицирани по следния начин:

•	 Едномодални (single mode) мрежи – при тях възлите са от един и същи тип (на-
пример хора). Такива например са мрежи за взаимоотношения между хора. 

•	 Мултимодални (multimodal) мрежи – при този тип мрежи, се разглеждат пове-
че от едно множества възли. Например в рамките на едно изследване могат да се 
разглеждат взаимовръзките между няколко различни вида възли като потребите-
ли, блогове, форуми. Често срещан вид мултимодална мрежа е т.нар. бимодална 
(bimodal) мрежа, в която в едната страна от връзката стоят хора, а от другата съ-
бития, дейности или организации, към които те принадлежат. Този тип мрежи се 
наричат сдружени (affiliated) мрежи. 

2.3.   Входящи данни

Началната стъпка при анализа на социални мрежи с NodeXL е да въведем входни данни. 
Това правим в sheet “Edges”, където въвеждаме нашите входящи данни, а именно двойките 
възли, които имат връзка помежду си. Трябва да определим и вида на връзките – дали имат 
определена посока или не. По подразбиране на NodeXL е зададено те да са без определена 
посока. Ако това в нашия случай не е така, то трябва да зададем ръчно, че връзките имат 
определена посока. 

След като въведем данните, вече може да изкараме графичното изображение на нашата 
мрежа и да започнем със същинския анализ.

2.4.   Графични измерители : изчисляване и визуализиране на показателите

При анализа на мрежите, анализаторите искат да определят важните възли, да намерят по-
дгрупи в мрежата и да установят нивото на свързаност в мрежата в сравнение с други мре-
жи. Визуализацията на мрежата помага за постигането на тези задачи, но също така е не-
обходимо да се използват и графичните измерители, даващи количествена информация за 
различните аспекти на графиката. NodeXL позволява да бъдат калкулирани няколко такива 
графични измерители. 

Ще разгледаме един пример от Smith (2009), за да е по-лесно разбирането на конкретните 
измерители. 
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2.4.1.   Общи измерители

В sheet “Overall metrics” е обобщена информация за ключовите свойства на цялата мрежа, 
в т.ч:

•	 Вид на графиката: с или без определена посока

•	 Уникални връзки: брой уникални връзки, които има в мрежата

•	 Дублирани връзки: брой на повторените двойки възли. Такива могат да възникнат, 
например когато в мрежа на дискусионен форум участник А отговори на участник 
В на няколко пъти. Дублираните връзки могат да причинят неточност в някоя мяр-
ка например в степента на централност. Дублираните връзки могат да бъдат обеди-
нени в една претеглена връзка с помощта на функциите, с които разполага NodeXL. 

•	 Общо връзки: броят на всички връзки, т.е всички редове от sheet “Edges”

•	 Авто-връзки (self-loop)s: брой връзки, които свързват даден възел с него самия. Та-
къв тип връзка възниква, когато въведената двойка се състои от едно и също лице 
(т.е дадено лице е свързано със себе си). Това може да се случи, например, когато в 
e-mail списък, даден човек отговаря на собствения си e-mail. Този тип връзки визу-
ално на графиката изглеждат като кръгова връзка, която излиза от даден възел и се 
връща отново към него.

•	 Възли: общият брой възли т.е. редовете в sheet “Vertices”

•	 Свързани компоненти: броят на свързаните компоненти (т.е клъстери от възли, 
които са свързани помежду си, но са отделени от други възли в мрежата). Напри-
мер, ако имаме мрежа с един свързан компонент, то това означава, че в нея от даден 
възел може да се стигне до всички останали възли. 

•	 Свързани компоненти от обособени възли: броят на изолираните възли, които ня-
мат връзка с никой от останалите възли в мрежата. 

•	 Максимум възли в свързан компонент: броят на възлите в свързания компонент с 
най-голям брой възли. 

•	 Максимум връзки в свързан компонент: броят на връзките в свързания компонент 
с най-голям брой връзки. 

•	 Максимално геодезично разстояние (диаметър): геодезичното разстояние е дъл-
жината на най-краткия път между два субекта/обекта. Ако си представим, че връз-
ките са „улици“, а възлите „къщи“, то геодезичното разстояние между тях ще бъде 
броя на „улиците“, по които човек трябва да мине, за да се придвижи от дадена 
къща до друга, с предположението, че човекът минава по най-краткия път. Мак-
сималното геодезично разстояние или диаметъра в дадена мрежа е най-голямото 
геодезично разстояние, което съществува в мрежата или разстоянието между двата 
най-далечни един от друг възела.
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•	 Средно геодезично разстояние: средното от всички геодезични разстояния в мре-
жата. Неговата стойност дава представа за това колко „близо“ един от друг са 
членовете на мрежата. Ако стойността е висока, това означава, че членовете на 
социалната мрежата не се познават (или в по-широк смисъл не взаимодействат) 
директно помежду. Ако стойността е ниска, това означава, че повечето участници 
се познават или директно или посредством общ приятел.

•	 Плътност на графиката: това е число между 0 и 1, което показва колко взаимос-
вързани са възлите в мрежата. При графиките без определена посока, където всеки 
възел е свързан с другите най-малко с една връзка, плътността на графиката се 
изчислява като се разделят общо връзките на максималния брой възможни връз-
ки. Ако например имаме графика, където има 18 връзки и 45 възможни връзки, 
плътността на графиката е 0.4. По-плътна графика (например 0.6) означава, че има 
повече общо връзки за сходен брой възли. 

•	 NodeXL версия: показва коя версия на NodeXL е използвана при изчисляването на 
мерките. 

2.4.2.   Показатели на възлите 

Специфичните за възлите мерки като например измерители за централност и клъстерни 
коефициенти се намират на sheet “Vertices”. Всеки ред съдържа информация за съответния 
възел. Например ред 3 съдържа информация за Andre.

Източник: Smith, M., (2009) Analyzing Social Media Networks: Learning by Doing with NodeXL

Мерките на връзките могат да се картографират с визуални характеристики като на фигура-
та, което се постига чрез използване на функцията “Autofill Columns” на NodeXL
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Степен на централност (Degree):

Степента на централност на даден възел е броя на връзки, свързани с него. Diane има сте-
пен на централност от 6, тъй като е директно свързана с 6 други човека. Jane има степен на 
централност от 1, тъй като тя е свързана само с 1 човек. Ако приемем, че връзките показват 
силно приятелство между учениците в даден клас, можем да кажем, че Diane е най-попу-
лярният човек в класа, а за Jane – може да се твърди точно обратното. Легендата на фигу-
рата показва, че степен на централност варира в интервала от 1 до 6. Размерът на възлите 
е от 2 до 7. Ако използваме графика с определена посока, показателят степен на централ-
ност ще бъде разделен на два отделни показателя: (1) входяща степен на централност 
(in-degree), който измерва броя на връзките насочени към разглеждания възел (например 
брой хора, които са поканили даден човек на парти) и (2) изходяща степен на централност 
(out-degree), който показва броя на връзките, към които е насочен даден възел (т.е. броя на 
хората, които дадения човек е поканил на партито). 

Опосредстваща (медиаторна) централност (betweenness centrality): 

Въпреки че популярността е важна, тя не е всичко. Нека разгледаме Heather в нашия при-
мер. Тя е директно свързана само към трима от другите ученици в мрежата (т.е има степен 
на централност от 3). Независимо от това че този показател при нея е нисък, нейната пози-
ция като „мост“ между Ike (и индиректно към Jane) и останалата част от групата може да е 
от съществено значение. Ако например информацията се предава от даден човек към друг 
човек, Heather ще има важна роля в това да се даде възможност на Ike и Jane да комуники-
рат с останалата част от групата. Ако Heather се премахне от мрежата, Ike и Jane няма да 
имат връзка с останалите ученици в класа. Следователно Heather има висока опосредства-
ща централност. За разлика от нейната, тази на Ed е 0. Ако той бъде премахнат от мрежа-
та, всички останали ще могат да комуникират със всеки от мрежата и дори най-кратките 
комуникационни пътища ще останат непроменени. По-общо, възли, които са включени в 
най-кратките пътища между други възли имат висока опосредстваща централност, която от 
своя страна приема стойности от 0 до 1. 

Близостна централност (closeness centrality):

Друга важна характеристика е колко близо е даден човек до другите хора в мрежата. Ако 
информацията се движи по връзките в мрежата, някои хора биха могли да се свързват с 
всички останали само в няколко стъпки, а други през много стъпки. Близостната централ-
ност е показател за средното разстояние от всеки даден възел до всеки друг възел в мрежа-
та. За разлика от другите показатели за централност, по-ниската стойност на този показва 
по-централна (т.е. по-важна) позиция в мрежата. Fernando и Gareth имат най-ниски показа-
тели за близостна централност, което означава, че те са в добра позиция за разпространяват 
информация ефективно в мрежата. В по-новите версии на NodeXL, по-високите стойности 
важи обратното – по-високата стойност означава по-важна роля в мрежата. 

Характеристична централност (eignevector centrality):

В много случаи, връзка с по-популярен участник е по-важна от такава с по-изолиран участ-
ник в мрежата. Показателят за характеристична централност взема предвид не само колко 
връзки има даден възел (т.е. неговата степен на централност), но също така и показате-
лите за степен на централност на възлите, с които е свързан. Heather и Ed имат степен на 
централност от 3. Но Ed има директна връзка с Diane – най-популярният ученик в класа, 
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а Heather – с Ike, който е сред най-изолираните в мрежата. Това обяснява защо показателя 
характеристична централност е по-нисък при Heather, отколкото при Ed.

Клъстерен коефициент (clustering coefficient):

В някои случаи, приятелите на даден човек може да са приятели помежду си. Например, 
тримата приятели на Ed – Beverly, Diane, Garth са директно свързани помежду си (т.е те об-
разуват пълна графика). В други случаи, приятелите на даден човек може да не са приятели 
помежду си. Например двамата приятели на Ike – Heather и Jane не са приятели помежду си. 
Показателят клъстерен коефициент измерва доколко свързани помежду си са възли съседни 
на даден възел. По-конкретно, той представлява броя на връзките, свързващи съседните въ-
зли на даден възел разделен на общия брой възможни връзки между съседните възли на да-
ден възел. Например, съседни на Heather са Fernando, Garth и Ike. Съществува само 1 връзка 
между тях (връзката между Fernando и Garth). Има три възможни връзки (Fernando-Garth; 
Fernando- Ike; Garth-Ike). Следователно показателя клъстерен коефициент за Heather е 1/3. 

Рангът на Пейдж (Page Rank): измерва важността на даден възел в мрежата посредством 
алгоритъм за анализ на връзките, разработен от Лари Пейдж. Най-общо рангът на Пейдж 
измерва вероятността даден възел да осъществи контакт с всеки от възлите, попадащи в 
дадена подгрупа и се основава на вероятностно разпределение. 

3.   Методика за анализ на данни, основаваща се на анализа 
на социалните мрежи 

Въпреки, че сравнително по-широко е застъпено изследването на социални мрежи като 
Twitter, Facebook, Youtube, E-mail мрежи и различни електронни комуникационни платфор-
ми, инструментариумът и концепцията, които предлага анализа на социални мрежи, го пра-
ви приложим и за изследване на редица други явления. 

Районите могат да бъдат разгледани като мрежа от икономически структури или субекти. 
Тези субекти, от своя страна, взаимодействат помежду си т.е те са свързани помежду си. 
Същевременно всеки район и субект в него имат ясно определени граници. Следователно, 
районите отговарят на трите критерия, заложени в дефиницията за социална мрежа, която 
беше представена във Въведението. Именно поради тази причина, методиката за анализ, 
която ще предложим, се основава на използването на анализа на социалните мрежи. 

Участници

В рамките на даден район приемаме, че има краен брой множества от икономически субе-
кти. Различните видове актьори или възли, които ще бъдат използвани в настоящата мето-
дика са следните:

•	 Фирми;
•	 Професионални училища;
•	 Центрове за професионално обучение;
•	 Университети;
•	 Общински администрации;
•	 Бюра по труда;
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•	 Работнически организации;
•	 Синдикати и браншови организации;
•	 Граждански организации;
•	 Регионални инспекции по околната среда и водите;
•	 Юридически кантори;
•	 Финансово-счетоводни къщи;
•	 Банки; 
•	 Политически централи. 

Това са на практика и основните типове икономически и обществени структури, които мо-
гат да съществуват в рамките на даден район. Първата стъпка при използването на методи-
ка е определянето на конкретните субекти в рамките на разглеждания район. 

Връзки

След като сме идентифицирали субектите или участниците, които ще анализираме, следва-
щата стъпка е да определим връзките, които съществуват между тях. Между участниците, 
които разглеждаме съществуват взаимоотношения. Интензитетът, броят и характерът на 
тези връзки са различни, както в зависимост от вида на субектите, участващи в даденото 
взаимоотношение, така и в зависимост от формално или неформално наложените модели 
на комуникация. При някои от тях взаимодействията са по-скоро наложени отвън и поро-
дени от външни фактори, необходимост и законови изисквания, докато при други те са по-
скоро въпрос на избор. Характеристиките на самите субекти (предмет на дейност, големи-
на, териториален обхват на дейността и т.н) също оказват влияние върху интензитета, броя 
и характера на връзките между субектите.

Методиката ще се фокусира и интересува по-скоро върху това дали между два субекта съ-
ществува връзка. За целите на разработената методика, ще приемаме, че съществува връзка 
между субектите при наличие на поне едно от следните видове взаимоотношения:

•	 Клиент – даден субект се явява в качеството на клиент на продуктите или услугите 
на друг; 

•	 Доставчик – даден субект доставя суровини, материали, услуги на друг субект в 
рамките на разглеждания район;

•	 Участие в съвместни инициативи, проекти и дейности – дадените субекти са 
участвали съвместно в такъв вид инициативи;

•	 Движение на работна сила – тук се има предвид движението на работна сила от 
една структура в друга. Например, даден служител на една структура може в опре-
делен момент да премине в друга. 

Друг важен момент при връзките между субектите е дали връзката е еднопосочна или дву-
странна. Някои от четирите типа връзки като връзката клиент и връзката доставчик могат да 
бъдат, както еднопосочни, така и двупосочни в зависимост от спецификата на конкретното 
взаимоотношение между тях. Например, ако приемем, че съществуват две фирми – фирма А 
и Б и фирма А е клиент на Б. Такъв тип връзка може да бъде, както (1) еднопосочна – фирма А 
е малка фирма, която купува стоки от фирма Б – голяма вериги за стоки. При тази връзка фир-
ма Б просто доставя стоката и няма каквито и да било други допирни точки с фирма А. Фирма 
Б от своя страна може да комуникира с фирма В, която е неин клиент. Те имат дългогодишни 
търговски взаимоотношения и както фирма В е клиент на фирма Б, така и фирма Б е клиент 
на фирма В. Такъв тип връзка се определя като (2) двустранна. Участието в съвместни ини-
циативи, проекти и дейности предполага само и единствено двустранна връзка. 
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В по-широк контекст при подобни анализи могат да бъдат анализирани разнообразни видо-
ве връзки и взаимоотношения както и тяхното качество и сила. Когато се измерват видове 
връзки между регионални субекти и единици може да се предполагат неограничено множе-
ство от видове взаимоотношения:

•	 Миграция между две териториални единици
•	 Мобилности между територии и стопански и обществени единици
•	 Текучество на служители между икономически единици
•	 Съвместни инициативи и проекти
•	 Взаимоотношения клиент, доставчик, контролен орган и други;
•	 Междуличностни взаимоотношения
•	 Участие в съвместни органи (управителни съвети, настоятелства, сдружения, асо-

циации и т.н.)
•	 Неформални контакти – срещи, разговори, препоръки и т.н.
•	 Други свързващи елементи – общи познати, занимания и т.н.

Всички тези връзки могат да бъдат изследвани и в дълбочина. Например получателя на една 
административна услуга от общинската администрация най-вероятно не може да твърди, 
че има качествено взаимодействие с общината. Тук става въпрос по-скоро за анонимни 
взаимоотношения. И обратното, реализирането на съвместен проект между общината и 
дадена бизнес организация предполага задълбочени връзки, които могат потенциално да се 
използват и за други инициативи и генериране партньорство.

Друг аспект е улавянето на влиянието на негативни взаимоотношения. Един бизнес може 
години наред да е работил с друг бизнес и това да се възприема като съществуваща дву-
странна връзка. Техните взаимоотношения може обаче да са обтегнати и така наличието на 
подобна връзка да е безполезно. Нещо повече, ефектът от тази връзка може да е негативен 
за всякакви бъдещи начинания или опити за генериране на съгласие и подкрепа.

За да се обобщи многообразието от взаимоотношения, тяхното качество, сила и посока на 
притегателност най-добре е да се използват комплексни индикатори, които да се измерват 
със предварително избрана скала. Например връзката между два субекта се измерва по ня-
колко показателя, които се оценяват в скала от -5 до +5. Може да се използва правило, при 
което взаимоотношения в интервала от -5 до +1 се възприемат като липсващи, а тези от +1 
до +5 като налични. При обработката на тези оценки може да се използват инструменти 
като мултикритериален анализ, факторен анализ, аналитичен йерархически процес1, екс-
пертна оценка и други. Така или иначе конструирането на подобни комплексни критерии за 
идентифицирането на конкретни връзки може да стане по много начини – по-прости и по-
комплицирани. За целите на настоящия анализ ние използваме просто правило за наличие 
на някоя от 4 вида връзки – клиент, доставчик, съвместни проекти, текучество на служите-
ли между бизнес единици. 

Набиране на данни за целите на анализа на социалните мрежи с методиката

Тъй като необходимата изходна информация е специфична по характер и трудно може да 
бъде събрана от вторични източници, то за да могат да бъдат определени връзките между 
участниците, е необходимо да бъде събрана първична информация. Един от възможните 

1 Saaty, T.L. The Analytic Hierarchy Process, New York, N.Y., McGraw Hill, 1980, reprinted by RWS Publications, Pittsburgh, 
1996 – този метод е използван при разработването на методологията за геопространствен анализ в рамките на същия 
проект.
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инструменти е използването на анкетни карти или матрици със заинтересовани страни2 
и с описание на потенциални взаимоотношения в тях. Респондентите са икономическите 
субекти в избрания район или организациите, които сме идентифицирали да бъдат обект 
на изследване и анализ. Следва да се отбележи, че ефективността на процеса на набиране 
на първични данни зависи от желанието на респондентите да отговорят, способността 
им да разграничат същественото от несъщественото, както и от умението на събиращия 
информацията да получи достоверна и пълна информация. Предвижда се анкетните кар-
ти да съдържат и контролни въпроси с цел по-прецизно определяне на връзките между 
субектите.

Събирането на пълноценна информация ще изиска сравнително тежки карти с няколко клю-
чови въпроси за съществуващи връзки, но с голям брой възможни заинтересовани страни. 
Така комбинацията от налични въпроси и отговори ще бъде сравнително многобройна. 

Като сравнително надежден инструмент, който да замества анкетните проучвания, когато 
няма време или ресурси за тях може да се използват експертни оценки от ключови заинте-
ресовани страни в региона, които могат да попълват създадените матрици за събиране на 
първична информация на базата своето познаване на средата. Много често този метод би 
довел до сходни резултати с широкомащабни анкетни проучвания. 

4.   Пилотно тестване на методиката 

За да тестваме методиката, ще използваме база данни, генерирана на случаен принцип3. Ба-
зата данни се състои от общо 500 субекта (или още възли) в рамките на дадена територия. 
Детайлна информация относно субектите се съдържа в таблица 1:

Таблица 1. Икономически субекти, съдържащи се в базата данни за пилотно тестване 
на методиката, съкращения и брой. 

Съкращение Икономически субект Брой
Ф фирма 240
ПУ професионално училище 30
ЦПО център за професионално обучение 20
ОА общинска администрация 7
БТ бюра по труда 7
РО работнически организация 5
СБО синдикати и браншови организации 12
У университети 6
ГО граждански организации 50
РИОСВ регионална инспекция по околната среда и водите 3
ЮК юридически кантори 30
ФСК финансово-счетоводни къщи 30
Б банки 20
ПЦ политически централи 20

2 Примерна матрица за идентифициране на връзки между заинтересовани страни е представена в Приложение 1.
3 Пълната база данни е представена в Приложение 2.



58

Връзките между субектите са определени, следвайки критериите за наличие на връзки, за-
ложени в методиката, които бяха представени в предишната част. На базата на това са опре-
делени общо 3966 връзки между тях. Заложили сме, че връзките имат определена посока. 
Следва да се отбележи, че в случаите, когато е налице двустранна връзка, то тя фигурира в 
два записа, всеки в съответната посока. Например, ако между А и Б връзката е двустранна, 
то в нашата база данни връзката ще фигурира по следния начин:

•	 Връзка от А към Б;

•	 Връзка от Б към А.

Таблица 2. Общи измерители.
Показател Стойност

Тип на графиката С определена посока
Възли 500
Уникални връзки 3966
Дублирани връзки 0
Общо връзки 3966
Авто-връзки 0
Свързани компоненти 1
Свързани компоненти от обособени възли 0
Максимум възли в свързан компонент 500
Максимум връзки в свързан компонент 3966
Максимално геодезично разстояние (диаметър) 4
Средно геодезично разстояние 2,56464
Плътност на графиката 0,015895792
NodeXL версия 1.0.1.335

На таблица 2 са обобщени стойностите на общите измерители. Те дават представа за мре-
жата като цяло4. Прави впечатление, че разглежданата база данни се характеризира с високо 
ниво на свързаност на съставляващите я възли. Броят на свързаните компоненти е 1, макси-
мума възли в свързан компонент са 500 (което е общия брой на участниците в разглеждана-
та мрежа) и липсват свързани компоненти от обособени възли, което означава, че в нашата 
база данни всички участници са свързани в някаква степен и липсват такива, които нямат 
връзка с поне един от останалите участници в мрежата. Максималното геодезично разстоя-
ние е едва 4, което означава, че най-отдалечените един от друг участници в мрежата могат 
да се свържат помежду си, преминавайки само през 4 други участника. Това означава, че 
ако дадена икономически субект иска да осъществи близка връзка с някои партньор теоре-
тично би могъл да стигне до него максимум чрез 4 препоръки. 

На фигура 2 графично е представена разглежданата съвкупност посредством алгоритъма 
Fruchterman-Reingo.

4 Дескриптивната статистика на съвкупността е представена в Приложение 3.
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Фигура 2. Графично представяне на мрежата посредством алгоритъма Fruchterman-Reingo.

В разглежданата база от субекти, от всички 3966 връзки между участниците, 122 са дву-
странни, по смисъла формулиран в методиката. Графично подсъвкупността от двустранни 
връзки изглежда по следния начин:

Фигура 3. Графично представяне на 122-те двустранни връзки посредством алгоритъ-
ма Harel-Koren Fast Multiscale.
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Наличието на двустранни връзки е демонстрация, че между тези участници има по-близ-
ки взаимоотношения и между тях по-лесно могат да бъдат реализирани съвместни идеи и 
инициативи.

За да можем да изведем ключови участници (или икономически субекти) от нашата мрежа, е 
необходимо да разгледаме последователно показателите, характеризиращи отделните възли. 
Пълна информация за показателите на всички възли може да бъде намерена в Приложение 4. 

4.1.   Обобщен анализ на най-силно и най-слабо представените участници в 
мрежата

Първо ще разгледаме входящата степен на централност на участниците от мрежата. 
Таблица 3 представя десетте икономически субекта, които имат най-висока входяща цен-
тралност. 

Таблица 3. Десетте икономически субекта, с най-висока входяща степен на централност. 

От изведените данни се вижда, че икономическите субекти са от различен вид, като присъст-
ват най-голям брой фирми, следвани от общински администрации. Това са субектите, към 
които са насочени най-голям брой директни връзки в мрежата. Следователно, те са в позиция 
да получават най-бързо информация от другите субекти, участващи в тази пряка връзка. В до-
пълнение може да се предполага, че тези участници имат възможност да осъществят контак-
ти или да помогнат на други субекти да реализират такива в даден регион. Подобна информа-
ция е полезна за бъдещи инвеститори, които искат да стартират дейност в дадена територия.

Ще разгледаме и десетте участника с най-ниска степен на входяща централност в мрежата. 
Те са изведени в таблица 4.

Таблица 4. Десетте икономически субекта, с най-ниска входяща степен на централност. 

Професионално училище 13 (ПУ13) има директна входяща връзка само с 1 участник от 
мрежата. Това означава, че на ПУ13 му липсват контакти с местния бизнес, което може да 
повлияе на различни стратегически решения за развитието на това училище.

Също така се вижда, че субектите с най-малко директни връзки насочени към тях са разно-
родни. Присъстват най-много фирми, следвани от професионални училища и центрове за 
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професионално обучение. Участниците с най-малък брой входящи директни входящи връз-
ки, насочени към тях е вероятно да получат информация по-бавно. Означава, че в тяхната 
дейност не търсят подкрепа на различни участници по веригата на доставките. Нямат общи 
инициативи, обмен на идеи, информация и т.н. 

Друг важен показател в анализа са изходящата степен на централност на участниците от 
мрежата. В таблица 5 отново извеждаме десетте субекта с най-висока стойност на показателя. 

Таблица 5. Десетте икономически субекта, с най-висока изходяща степен на централност. 

Субектите с най-висока изходяща степен на централност в мрежата имат най-голям брой 
директни връзки с посока към други участници т.е. те са в добра позиция да комуникация, 
сътрудничество, професионални контакти и други. Те биха могли да играят посредниче-
ска роля в даден регион. Също така имат потенциал да акумулират обществена подкрепа 
за конкретни бизнес или обществени начинания. При равни други условия, посредством 
тях определена информация може да бъде разпространена до най-голям брой участници от 
мрежата за най-кратко време, тъй като контактът е директен. Прави впечатление, че доста 
от участниците, попадащи в тази група са същите като тези, които попадат в десетте с най-
висока входяща степен на централност. В това съвпадение има логика, но не би трябвало да 
се абсолютизира. Някои от тях са дори на същите позиции по брой връзки, а именно фирма 
1, фирма 19, общинска администрация 3, гражданска организация 2, които излизат отново 
на челни позиции. Следователно, за тях можем да твърдим, че имат директни контакти 
с най-голям брой участници в мрежата и съответно най-голяма потенциал за съществена 
роля в икономическите и обществени процеси в региона от гледна точка на техните връзки. 

Таблица 6 представя участниците с най-ниска степен на изходяща централност в рамките 
на разглежданата съвкупност от икономически субекти. 

Таблица 6. Десетте икономически субекта, с най-ниска изходяща степен на централност. 

При най-ниските стойности наблюдаваме същата тенденция. Фирма 73, център за профе-
сионално обучение 13, професионално училище 13, юридическа кантора 8 и политическа 
централа 20 отново фигурират и тук. Следователно, за тях можем да твърдим, че поддържат 
най-малък брой директни контакти с други участници от мрежата. Това може да се дължи 
на редица фактори, например малък размер и ограничен обем и обхват на дейността, по-
интензивни директни връзки с контрагенти извън рамките на разглеждания териториален 
периметър и др. 
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Трябва, обаче, да се има предвид, че степента на централност е в известен смисъл „груб“ 
измерител, тъй като той представя количествено броя на връзките към и от съответния 
възел, но не взема предвид качествените разлики между възлите. Тези разлики се вземат 
предвид при показателя характеристична централност, който ще разгледаме малко по-къс-
но в хода на анализа. 

Следва да разгледаме и показателя опосредстваща централност. В таблица 7 са предста-
вени участниците с най-високи стойности за този показател. 

Таблица 7. Десетте субекта, с най-висока опосредстваща централност. 

Фирма 19 и фирма 1 имат значително по-високи стойности на опосредстваща централ-
ност в сравнение с останалите участници в мрежата и в сравнение с тези, които се кла-
сират директно след тях. Например, фирма 1, която е на второ място по този показател 
има почти два пъти по-висока опосредстваща централност в сравнение с общинска ад-
министрация 3, която се класира непосредствено след нея. Това означава, че фирма 19 и 
фирма 1 са част от голям брой най-кратки пътища между възлите и имат централна роля 
на „мост“ между значителна част от участниците. Тяхното изключване от мрежата би 
имало драстично влияние върху комуникационните канали в нея. Ако целим да предадем 
оптимално определена информация в мрежата, то тя трябва да е достигнала до участни-
ците с най-високи стойности на този показател. Това означава, че тези фирми имат най-
вероятно голямо внимание в региона. Подобна ситуация може да имаме в моноиндустри-
ални региони, където едно предприятие или няколко такива са ключови за стопанския и 
обществения живот. При наличие на такива данни, бъдещи инвеститори ще трябва да се 
съобразят с най-влиятелните участници в мрежата. Тяхната подкрепа би могла да бъде 
много полезна и обратното. 

На таблица 8 са изведени участниците с най-ниски стойности на показателя опосредстваща 
централност. Отново забелязваме, че тези участници се припокриват в голяма степен с най-
ниските стойности при показателите за степен на централност. Изключването на икономи-
ческите субекти с най-ниски показатели за опосредстваща централност ще окаже незначи-
телно влияние върху комуникационните пътища в мрежата като цяло. 

Таблица 8. Десетте икономически субекта, с най-ниска опосредстваща централност.

Следващият показател, който ще разгледаме е близостната централност на участници-
те. На таблица 9 са изведени тези субекти, които имат най-висока стойност на показателя. 
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Това са тези участници, които вземат най-централна роля или разстоянието между тях и 
всеки друг възел в мрежата е най-малко. Тези субекти също се характеризират с най-високо 
влияние в региона. 

Таблица 9. Десетте икономически субекта, с най-висока близостна централност.

Респективно, на таблица 10 са показани тези участници, които вземат най-периферните 
позиции в мрежата или разстоянието, което трябва да преминат, за да се свържат до всеки 
останал възел при тях е най-голямо. Тези участници имат по-ограничени непосредствени 
възможности и мрежи на влияние. 

Таблица 10. Десетте икономически субекта, с най-ниска близостна централност.

Следващият показател, към който ще насочим вниманието е характеристичната централ-
ност. Както беше споменато малко по-горе в анализа, този показател взема предвид не само 
количеството на връзките, които даден възел има, но и качеството на тези връзки. Тоест даден 
субект може да има малко на брой връзки, но тези връзки да са изключително важни, тъй като 
субектите, с които е свързан от своя страна имат доста връзки с други субекти. Ако имаме 
фирма А, която има малко на брой връзки, но със субекти, които са доста свързани с оста-
налите, то неговата характеристична централност ще бъде висока. Обратното, даден субект 
може да има голям брой връзки, но със субекти, които имат контакти с малко други такива. На 
таблица 11 са представени най-високите резултати на показателя за разглежданата мрежа. В 
случая при съвкупността, която разглеждаме, субектите, които вземат челни позиции се при-
покриват с тези, които са и с най-висока степен на централност (фирма 1, фирма 19, общинска 
администрация 3, гражданска организация 2). Тоест те не само имат най-голям брой връзки, 
но и тези връзки са с доста добре свързани в мрежата индивиди. Изводът, който можем да на-
правим е, че те се открояват като водещи по значимост фигури в мрежата, която изследваме. 
Разбира се съвпадението на значимостта на отделните субекти по всеки един от показателите 
не е задължително и при други данни могат и да се разминават. 

Таблица 11. Десетте икономически субекта, с най-висока характеристична централност.

Таблица 12 представя онези субекти, при които показателя за характеристична централност 
е най-нисък. Тези икономически агенти най-вероятно имат по-нисък потенциал да изграж-
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дат мрежи, да привличат съмишленици и партньори по определени инициативи, да реали-
зират съвместни проекти и други. 

Таблица 12. Десетте икономически субекта, с най-ниска характеристична централност.

Ще разгледаме и ранга на Пейдж. Десетте икономически субекта с най-висок ранг са пред-
ставени в таблицата. Според този показател, субектите с най-високи стойности имат най-
важно място в мрежата. На основата на вероятностни разпределения се оценява, че тези 
с най-високи стойности имат най-висока вероятност да осъществят контакти с най-голям 
потенциален брой други субекти в региона. Тези субекти могат да бъдат считани и за най-
важни в общата съвкупност от играчи. Когато е необходимо идентифициране на ключови 
субекти, които могат да подпомогнат даден процес, идея, инициативи, то тези които имат 
най-високи показатели по Пейдж могат да бъдат едни от най-ефективните при изграждане-
то на подкрепящи мрежи. 

Таблица 13. Десетте икономически субекта, с най-висок Ранг на Пейдж.

Най-ниските стойности са представени в таблица 14. Това са субектите с вероятно най-ни-
ско влияние на изследваната територия, ако за това се съди по многобройността и влияние-
то на техните контакти. 

Таблица 14. Десетте икономически субекта, с най-нисък Ранг на Пейдж.

Задълбочаването на анализа става чрез резултатите в таблици 15 и 16, където са изведени 
съответно участниците с най-висок и най-нисък клъстерен коефициент. При участниците с 
най-ниска стойност на показателя той е 0, което означава, че участниците, с които е свързан 
съответния възел нямат никаква връзка помежду си. Също така прави впечатление, че и при 
участниците с най-високи стойности на клъстерния коефициент, той е относително нисък 
т.е може да направим извода, че броят на потенциалните връзки между участниците е доста 
по-голям от броя на фактическите такива. Последното може да служи като аргумент за це-
ленасочени действия по развитие на клъстерни политики в региона. 
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Таблица 15. Десетте икономически субекта, с най-висок клъстерен коефициент.

Субектите с най-висок клъстерен коефициент или участват в неформални клъстерни вза-
имоотношения или имат най-висок потенциал от задълбочаването и развитието на такива. 
Този инструмент може да бъде използван за идентифициране на съществуващи или потен-
циални клъстери. 

Таблица 16. Десетте икономически субекта, с най-нисък клъстерен коефициент.

Ясна представа за най-значимите участници в мрежата дава и графичното изображение на 
относителната позиция на показателите им (фигура 4). Тъй като едни от най-важните по-
казатели са характеристичната, близостната и опосредстващата централност, сме предста-
вили графично мрежата по следния начин. Aбсцисната ос x обозначава характеристичната 
централност на участниците, а ординатата y – опосредстващата централност. Големината 
на възлите и наситеността на оцветяването им е в зависимост от близостната централност – 
колкото по-голяма е тя, толкова по-голям и тъмен е и възела на графиката. 

Фигура 4. Относителна позиция на показателите на възлите в мрежата.
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При представянето по този начин, отчетливо се виждат най-значимите субекти в мрежата – 
фирма 1, фирма 19 и общинска администрация 3. 

Идентифициране на клъстери от икономически субекти

Големите мрежи са сложна комбинация от по-малки подгрупи. Анализът на социалните 
мрежи и NodeXL разполагат с инструментариум за идентифициране на обособени подгру-
пи със сходни обекти (с висока степен на взаимовръзка и комуникация) в съвкупността, 
наричани клъстери. Този инструментариум се базира на механизми за автоматично иден-
тифициране на клъстери, използващи моделите на връзките между участниците и структу-
рата на мрежата. Броят на идентифицираните клъстери не е определен предварително, а е 
индивидуален за всяка разглеждана мрежа. Всеки участник може да участва в само един 
клъстер и клъстерите не се припокриват взаимно. В действителност, е възможен и сцена-
рий, при който даден участник да е част от повече от един клъстер, но в този анализ не 
разглеждаме подобна ситуация.

За идентифицирането на устойчиви латентни групи (клъстери) от икономически субекти 
ще използваме алгоритъма Clauset-Newman-Moore. Като резултат получаваме, че в раз-
глежданата мрежа се обособяват шест на брой клъстера. В консолидиран вид клъстерите са 
представени на фигура 5. 

Фигура 5. Клъстери в мрежата (консолидиран вид).

Клъстери G1, G2, G3 са съставени от относително сходен брой участници, докато в най-
малкия G6 влизат само 11 на брой икономически субекта. Това по-ясно се вижда на фигура 
7 в дезагрегиран вид. 
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Фигура 7. Клъстери в мрежата – дезагрегиран вид.

 

Приложният смисъл на тези резултати е от изключително значение. В последните години 
стана модно да се идентифицират клъстери в страната. В повече случаи те са въпрос на 
самоопределение и имат формата на сдружения на работодатели отколкото истинска мрежа 
от взаимодействия, доверие и съвместни инициативи и ползва. В тази връзка, анализът на 
социалните мрежи е мощен инструмент за идентифициране на реално действащи или с по-
тенциал клъстерни образования на дадена територия. Разбира се този модел може да бъде 
допълнително развит за целите само клъстерната идентификация, което не е основна задача 
на настоящия анализ.

4.2.   Анализ на индивидуален участник в мрежата 

Анализът на социалните мрежи посредством NodeXL може да бъде използван и за оценка 
на индивидуални участници и тяхната позиция и влияние в дадена мрежа. Нека приемем, 
че ние сме субект, който иска да осъществи контакт с друг конкретен субект в даден регион. 
Целта ни е да оценим позицията на този субект в съществуващи местни общности. В този 
случай, можем да използваме анализа на социалните мрежи с NodeXL за определяне дали 
комуникацията/партньорството с определен участник би могла да бъде оптималният вари-
ант за наше интегриране в тези общности. 

Да приемем, че се интересуваме от сътрудничество с фирма 19 и търсим участник с цен-
трална роля в мрежата, от която фирма 19 е част. За да определим дали сътрудничеството с 
фирмата е оптимален вариант или има друга по-подходяща фирма, ще разгледаме показате-
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лите на фирма 19 спрямо показателите на съвкупността като цяло. Но преди да пристъпим 
към това, нека да проверим къде се намира фирма 19 в графиката на съвкупността. 

Позицията на даден субект в графиката на мрежата дава ценна информация и добър общ 
поглед над ролята на участника в мрежата. Участниците, разположени на по-централни 
места са и тези с по-голяма значимост в мрежата, а тези в периферията – с по-незначително 
влияние. Графично, можем да проверим къде се намира фирма 19 в мрежата (Фигура 8). За 
целта сме се фокусирали върху фирма 19, която визуално представлява червената точка в 
средата на фигурата. Видно е, че нейната позиция е централна. Стрелките насочени към нея 
и излизащи от нея са съответно връзките й с други участници от мрежата. 

Фигура 8. Позиция на Фирма 19 в разглежданата мрежа.

Входящата степен на централност на фирма 19 е със стойност 22, което е доста висок 
показател, тъй като средната стойност за разглежданата съвкупност е едва 8. По-висока 
стойност от тази на фирма 19 има единство фирма 1. Следователно, фирма 19 е в позиция да 
получава значително бързо информация от другите субекти, участващи в тази пряка връзка. 
Също така, поради големия брой на преки връзки към нея имаме основание да предполо-
жим, че в нея е концентриран значителен обем от информация. В допълнение може да се 
предполага, че тя има възможност да осъществява контакти или да помага на други субекти 
да реализират такива в даден регион. Конкретните субекти, които осъществяват такъв тип 
връзки с разглежданата фирма са представени в Таблица 17.
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Таблица 17. Връзки на субекти от съвкупността с фирма 19.

1 Ф249 Ф19 не
2 Ф182 Ф19 не
3 ГО19 Ф19 не
4 Ф178 Ф19 не
5 ГО4 Ф19 не
6 ФСК8 Ф19 не
7 Ф102 Ф19 не
8 ЮК28 Ф19 не
9 ГО7 Ф19 не
10 СБО4 Ф19 не
11 Ф96 Ф19 да
12 Ф136 Ф19 да
13 РО3 Ф19 не
14 РИОСВ1 Ф19 не
15 У1 Ф19 да
16 ОА4 Ф19 да
17 Ф10 Ф19 не
18 Ф25 Ф19 не
19 Ф133 Ф19 не
20 Ф200 Ф19 не
21 Ф212 Ф19 не
22 Ф222 Ф19 не

Изходящата степен на централност на фирма 19 показва, че тя комуникира директно с 
29 на брой субекти от мрежата. Това отново е доста висока стойност спрямо средната за 
съвкупността, която е 8. Отново, по-висока стойност на показателя от нея има само един 
единствен субект. Изходящите връзки са представени в Таблица 18

Таблица 18. Връзки на фирма 19 със субекти от съвкупността.

1 Ф19 Ф107 не
2 Ф19 Ф22 не
3 Ф19 ФСК9 не
4 Ф19 Ф82 не
5 Ф19 Ф196 не
6 Ф19 ЮК6 не
7 Ф19 ГО29 не
8 Ф19 Ф39 не
9 Ф19 ПЦ11 не
10 Ф19 ГО35 не
11 Ф19 ЮК11 не
12 Ф19 СБО11 не
13 Ф19 ГО30 не
14 Ф19 Б1 не
15 Ф19 Б2 не
16 Ф19 Б10 не
17 Ф19 Б12 не
18 Ф19 ОА1 не
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19 Ф19 ОА2 не
20 Ф19 ОА4 да
21 Ф19 ОА5 не
22 Ф19 У1 да
23 Ф19 ЦПО1 не
24 Ф19 Ф12 не
25 Ф19 Ф236 не
26 Ф19 Ф15 не
27 Ф19 Ф96 да
28 Ф19 Ф57 не
29 Ф19 Ф136 да

Следователно, можем да направим заключението, че по брой на директните входящи и из-
ходящи връзки фирма 19 е на втора позиция спрямо 500-те субекти в мрежата. Тя би могла 
да играе посредническа роля в дадения регион или общност. Също така има потенциал 
да акумулира обществена подкрепа за конкретни бизнес или обществени начинания. При 
равни други условия, посредством нея, определена информация може да бъде разпростра-
нена до най-голям брой участници от мрежата за най-кратко време, тъй като контактът е 
директен.

Степента на централност представя количествено броя на връзките към и от съответния 
участник, но не взема предвид качествените разлики между участниците. Тези разлики се 
вземат предвид при показателя характеристична централност. 

Характеристичната централност на фирма 19 отново е доста висока и тя е на водещо 
място по този показател в съвкупността от икономически субекти. Това означава, че тя не 
само има най-голям брой връзки, но и тези връзки са с доста добре свързани в мрежата ин-
дивиди. Изводът, който можем да направим е, че тя се откроява като водеща по значимост 
фигура в мрежата, която изследваме. 

По отношение на опосредстващата централност, фирма 19 е на челна позиция (със стой-
ност 5513,348) и има значително по-висока стойност на опосредстваща централност в срав-
нение с останалите участници в мрежата (средната стойност за съвкупността е 783,32). 
Това означава, че фирма 19 е част от голям брой най-кратки пътища между възлите и има 
централна роля на „мост“ между значителна част от участниците. Ако целим да предадем 
оптимално определена информация в мрежата, то тя трябва да е достигнала до фирма 19, 
която имат голямо влияние в общността или региона и нейната подкрепа би могла да бъде 
много полезна. 

Близостната централност на фирма 19 отново е сред най-високите в съвкупността, тоест 
разстоянието между нея и всеки друг възел в мрежата е най-малко, което отново потвърж-
дава централната роля на фирмата в мрежата. Подобна близостна централност много често 
води след себе си до много по-ниски транзакционни разходи за осъществяване на сделки 
при, които например се използват посредници. В допълнение имаме по-кратки срокове на 
осъществяване на контакт и по-опростени оперативни и стратегически взаимоотношения. 

Рангът на Пейдж на фирма 19 също е доста по-висок (2,66241) от средния за съвкупността 
(0,97272). Според този показател, субектите с най-високи стойности имат най-важно място в 
мрежата. На основата на вероятностни разпределения се оценява, че тези с най-високи стой-
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ности имат най-висока вероятност да осъществят контакти с най-голям потенциален брой 
други субекти в региона. Тези субекти могат да бъдат считани и за най-важни в общата съв-
купност от играчи, а също така могат да бъдат едни от най-ефективните при изграждането на 
подкрепящи мрежи. Ако даден субект се нуждае от широка обществена подкрепа или иска 
изгради широка мрежа от партньори, то негов помощник би могла да бъде именно фирма 19. 
В този случай не е важна дълбочината на връзките, а техния обхват и разнообразие. 

Друг важен индикатор за мрежовата сила на фирма 19 е нейното участие в клъстерни об-
разувания. Информацията от нашата база данни показва, че фирма 19 участва в клъстер Г1 
(фигура 9). В този случай говорим за клъстери изградени на принципа на неформалните 
контакти и взаимоотношения. Идентифицирането на клъстерна обвързаност на даден су-
бект помага той да бъде разглеждан в един по широк контекст на вертикални и хоризонтал-
ни форми на взаимодействие. Полезно е и идентифицирането на спомагателни индустрии, 
клиенти, доставчици, което е част от клъстерната интеграция на изследвания субект. На 
фигура 19 са показани и външни връзки на фирмата с други клъстерни образувания, които 
също биха могли да се анализират в детайли. 

Фигура 9. Клъстерна обвързаност на фирма 19.

Друг случай, когато анализът на социалните мрежи с помощта на NodeXL може да бъде 
полезен инструмент е, когато по една или друга причина не можем да осъществим дирек-
тен контакт с даден субект. Тогава можем да използваме анализа, за да определим чрез кой/
кои друг/и субект/и бихме могли по индиректен път да достигнем до него. От гледна точка 
на фирма 19, ако искаме да достигнем до нея, то това може да стане с нейните най-близки 
контакти. Например, могат да се използват нашите контакти в Областна администрация 2 и 
Фирма 236, за да си осигурим достъп до фирма 19. 
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Фигура 10. Връзки на фирма 19 в рамките на изследваната мрежа.
Изходящи връзки на фирма 19 Входящи връзки на фирма 19

Двустранни връзки на фирма 19

Фигура 10 може да се използва и в случаи, когато искаме да използваме фирма 19 като 
посредник. Тогава чрез нея може да се осъществят контакти с Училище 1, с което тя има 
двустранни връзки. 

Като заключение, по отношение на всеки от показателите, фирма 19 има доста добри пози-
ции в мрежата. Изводът, който можем да направим е, че тя има централна роля в нея. Изборът 
й на фирма-партньор в рамките на избраната мрежа е оптимален вариант и тя би могла да бъде 
полезна като източник на контакти, разпространител на информация, участник в съвместни 
проекти и инициативи и други форми на икономически връзки в рамките на разглеждания 
регион. В случая на фирма 19 се наблюдава постоянство по отношение на представянето й по 
отделните показатели. Това не е задължително да е така за всяка разглеждана съвкупност и 
даден субект може да има високи стойности на един показател и ниски на друг. В този случай, 
в зависимост от конкретната цел, за която търсим съответния субект, следва да преценим кои 
от показателите биха имали най-съществено значение и на базата на това да преценим дали 
този изборът на този субект ще спомогне за постигане на желаните цели/резултати. 
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